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Sikkerhedsinstruks for kanoaktiviteter ved Bådelauget / 

Tyrolerhuset for KFUM-Spejderne, Søborg Gruppe 

1. Øverste ansvarlige for gruppens aktiviteter  

Grupperådsformand Christian Hindrichsen og gruppeleder Lars Rosenberg Randleff. 

2. Sejladsaktiviteter  

Kanosejlads fortrinsvis på Bagsværd og Lyngby søer. I tilfælde at dårligt vejr aflyses 

turen.  

3. Hvad skal man især være opmærksom på?  

1. Falde over bord og kæntring.  

2. Afkøling.  

3. Selv ved lav vind kan nogle børn have svært ved at holde kurs.  

4. Omskift i vejret, f.eks. tordenvejr. 

5. Krydsning af åbent vand. 

4. Hvad skal man gøre for at undgå uheld? 

1. Alle skal være iført redningsvest. 

2. Alle kanoer skal have opdriftsblokke eller vandtætte rum. 

3. Alle børn og unge skal vide, hvordan man redder hinanden. 

4. På dagsture skal turlederne medbringe ekstra tøj, og f.eks. en sovepose. 

5. Alle skal kunne svømme 200 meter, med mindre der sidder en voksen i kanoen. 

6. Der instrueres i at sejle i grupper, to og to, der kan hjælpe hinanden. 

7. På alle kanoer skal forefindes fangliner, så bådene kan bindes sammen. 

8. Ved tordenvejr søges straks mod land, eller nærmeste landgang. 

5. Kanoer og udrustning 

1. Kanoerne er typegodkendte Linders alu-kanoer med faste opdriftsblokke i hver ende. 

Kanoerne har plads til tre personer. 

2. Inden sæsonstart bliver al udstyr gennemgået for eventuelle fejl, mangler og slitage. 

Der repareres efter behov. Redningsveste, der ikke er helt i top, bliver kasseret. Når 

sæsonen starter, er det således kun udstyr, der er godkendt som kan benyttes.  

3. Ledere og lærere, der benytter udstyret, er instrueret i at føre logbog og dermed sikre, 

at udstyr, der får skader, ikke kommer i brug før, det er repareret og godkendt.  

6. Besætning og kompetencer 

Ledere, der benytter kanoerne, har gennerngået en uddannelse, som kvalificerer dem til 

at forestå sejlads med børn og unge. Hvis forældregrupper benytter kanoerne, skal de 

være informeret om og følge instrukserne.  

7. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke 

Der sejles altid i grupper, som har ansvar for hinanden, og grupperne skal og kan 

hjælpe hinanden.  

8. Forholdsregler, der sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved 

ulykker 

Der medbringes altid en mobiltelefon i vandtæt pose, samt fløjte. Der sejles kun i de 

lyse timer og i et område, hvor der er god trafik både på land og på vandet.  
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9. Forholdsregler der sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord 

er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en 

redningsaktion  

Al sejlads foregår med udgangspunkt i, at der i gruppen er personer, der ved besked 

med turen, antal deltagere og tidsplan.  

10. Forholdsregler, der sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til 

nye ombordværende personer inden sejladsens start  

Ved hver sejlads sikrer en leder, at alle er klar over, hvordan man hjælper hinanden, 

samt vigtigheden af at overholde aftaler bådene i mellem, og at alle er klar over reglen 

om altid at have redningsvest på. 

11. Forholdsregler, der sikrer, at der følges op på utilsigtede hændelser 

eller ulykker  

Gruppen skal efter hver sæson, og efter eventuelle utilsigtede hændelser, skriftlig 

evaluere sikkerhedsforanstaltningerne, således, at utilsigtede hændelser kan undgås i 

fremtiden. Evalueringerne skal være tilgængelige i logbogen.  

12. Øvrige regler for brug af Bådelauget 

1. Al sejlads er frivillig for deltagerne og foregår i perioden fra start april til slut oktober, 

fortrinsvis på Bagsværd og Lyngby søer. Bådene skal holde sig langs bredden og må 

ikke krydse Furesøen. 

2. Brugere, der færdes på søerne, skal udvise sømmelig og hensynsfuld optræden og 

afholde sig fra al støjende eller generende adfærd.  

3. Det er ikke tilladt at gå i land på øen Gåseholmen.  

4. Det er ikke tilladt at medtage hunde. Det samme gælder skydevåben, herunder 

luftbøsse, bue og pil.  

5. Det er forbudt at forurolige eller forulempe dyrelivet. Reder, æg og unger må ikke 

røres. Siv og rørbevoksninger må ikke beskadiges eller befærdes.  

6. Plukning af fredede planter, eksempelvis åkander, er ikke tilladt.  

7. Det er forbudt, at henkaste affald, herunder flasker og papir i vandet og på 

opgrødearealer.  

8. Mærkebøjer, pontoner m.v. til sportsformål, må ikke berøres af uvedkommende.  

9. Om badning mv. gælder politivedtægtens bestemmelser.  

 

Ovennævnte retningslinjer skal lederne have kendskab til, og forældre skal være orienteret 

og have givet skriftlig tilladelse til sejlads. 
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