
Nyt fra Hornbæk Bådeklub SUP & Surf - oktober 2020 

 

 

Kære medlem af Hornbæk Bådeklub, 

Vil du gerne i gang med Stand Up Paddle (SUP) eller surf? 
Som medlem af Hornbæk Bådeklub (HBK) har du adgang til at bruge klubbens Stand Up Paddle 

(SUP) og Surfboards. For at gøre oplevelsen optimal for dig på SUP, inkluderer medlemskabet et 

obligatorisk og gratis forhånds-kursus på 1½ time med uddannet instruktør. Her lærer du om 

forhold ift. sikkerhed, udstyr og teknik, og på vandet øver vi det praktiske, så du bliver helt 

fortrolig med, at tage ud på egen hånd. Kurset foregår normalt på stranden øst for havnen. 

 

Når du har gennemført et introduktionskursus, må du som medlem HBK bruge klubbens 

boards. Klubben råder pt. over 7 SUP boards med tilhørende leashes, paddler, våddragter og 

flydeveste. Herudover råder klubben over 6 surf boards. Som godkendt medlem får du adgang 

til vores skur på havneområdet, hvor klubbens boards og tilhørende udstyr opbevares. 

  



Så hvis du går og tænker “det kunne jeg da godt tænke mig at prøve”, så tag fat os nu! 

 

Hvis du kender andre, som ikke er medlemmer af HBK, og  som kunne tænke sig at prøve 

kræfter med SUP eller surf, så send dem gerne over til os! Se vores kontaktoplysninger længere 

nede i dette nyhedsbrev eller på hjemmesiden. 
 

Er du allerede i gang med SUP? 
Så tag med på os på tour! Lørdag den 24. oktober glemmer vi for en dag Hornbæks skønne hav, 

og drager afsted for at opleve den smukke Mølleå, som snor sig gennem skov, mark og eng, 

under landevej, motorvej og togbane for til sidst at ende i Øresund. 

 

 

Vi mødes ved SUP-skuret på Hornbæk Havn kl. 9.00, pakker bilerne og drager afsted. Afgang fra 

Frederiksdal kl. ca 10.30. Turen forventes at tage ca. 3- 4 timer. Det er en hygge-tur, og alle der 

har egne boards, eller som er frigivet til at bruge klubbens kan deltage. 

 

Husk madpakke/drikkedunk + tøj efter vejr. Tilmelding er et must, da der er en del logistik der 

skal på plads. 

 

Vil du meget gerne med, men ikke blevet instrueret endnu, så kontakt Kim eller Thomas 

(instruktører). Det er ikke for sent! 

 

Jan Helt og Kim Jensen står for turen, og måske vil de fortælle lidt om Mølleåens historie og de 

9 vandmøller, som vi skal passere. Vel mødt! 
 

Nyt formandskab og nye arbejdsudvalg 

Vi har ændret formandskab i SUP & Surf afdelingen og nedsat nye arbejdsudvalg: 

 

https://www.hbklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=11


● Formand: Kim Jensen (tel. 5135 1671)  

● Næstformand: Flemming Nilsson (tel. 2178 2201) 

● PR & Medlems-registrering: Thomas Andersen (tel. 2447 8502) 

● SUP instruktion: Thomas Andersen, Kim Jensen 

● Surf instruktion: Flemming Nilsson 

● Aktivitetsudvalg: Jan Helt, Kim Jensen, Karina Jensen 

● Materialeudvalg: Jan Helt, Kim Jensen 

 

Hold dig opdateret 
Du har flere muligheder for at holde dig opdateret om vores afdeling og aktiviteter. 

 

● HBK nyhedsbrev: hvis du er tilmeldt, vil du jævnligt modtage nyt fra HBK SUP & Surf 

● HBK hjemmeside: hold selv øje med HBK SUP & Surf og HBK kalenderen  

● Facebook gruppe: tilmeld dig her 

 

 

 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at tage direkte fat i os med spørgsmål, ønsker og ideer! 

 

Mange hilsner, 

HBK SUP & Surf 
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