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KANOSEJLADS 

 

Antvorskov Division ejer to stk. Linder INKAS 525 aluminiums kanoer, som kan lejes ved 

henvendelse til  Poul Ulrich Larsen, Havreholmsvej 10, 4100 Ringsted, tlf. 22 55 55 95. 

Kanoerne skal bestilles i god tid, og skal hentes på samme adresse. Der forefindes flere kanoer, 

som også kan lejes, samt en kanotrailer, har man en stor trailer, eller tagbøjle til bil, kan det også 

bruges. Beløb for leje aftales og afregnes med Poul Ulrick Larsen. 

 

 

Sikkerhedsregler for kanosejlads i Antvorskov Division´s kanoer. 

 

Generelle krav: 

Deltagere under 18 år skal have forældres/værges skriftlig eller elektronisk tilladelse,  gældende for 

en sæson. 

Ingen af gruppens medlemmer må mod sin vilje deltage i en søaktivitet. 

Alle deltagere skal være iført redningsvest, som er godkendt efter Dansk Standard og  

Europæisk Norm DS/EN 385, eller svømmeveste DS/EN 393.  

Kun deltagere over 18 år må bruge oppustelige redningsveste, og godkendt efter DS/EN 396. 

Godkendelserne skal være påsyet redningsvestene.  

Redningsveste skal være iført under enhver sejlads. 

 

Generelt: 

Sejlads må kun foregå i perioden fra 1/5 til 1/10, og fra solopgang til solnedgang. 

Der skal minimum være en ansvarlig leder med på turen. (18 år.) 

Kanoerne skal være bemandet med min. 2, og max. 3 personer med oppakning. 

Sejlads i Divisionens kanoer må kun foregå i søer og åer, og ikke overstige 200 meter fra land. 

Ved sejlads med flere kanoer skal der være mindst visuel kontakt til en anden kano. 

Kanoerne må ikke slæbes over sten og skarpe genstande, men bæres. 
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Før sejlads: 

Før en kanotur skal der indhentes tilladelse fra den ansvarlige leder i gruppen, og en person 

på land skal meddeles når sejladsen begynder og er slut. 

Kanoer skal være udstyret men min. 3 stk. pagajer, fangliner og fastgjort øsekar. 

Kanoen skal efterses for mangler og beskadigelser, ved fejl må der ikke sejles i kanoen. 

 

Efter sejlads: 

Kanoerne bringes tilbage til Poul Ulrich Larsen, Havreholmsvej 10, 4100 Ringsted, tlf. 22 55 55 95  

kanoer og udstyr rengøres og vaskes, inden de ligges på plads i garage. 

Ved mangler eller skader underrettes Poul Ulrich Larsen. 

 

Overtrædelse af reglerne kan føre til udelukkelse af fremtidig brug af kanoerne. 

 

Yderligere henvises der til Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter ved DDS, 

som altid skal respekteres. dds.dk/sites/default/files/Soesikkerhed_2010.pdf 

 

Sikkerhedsreglerne er godkendt af Divisionsledelsen d. 13-05-2015___________ 
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