Regler for benyttelse af kanoer og lign.
Disse regler er vedtaget på bestyrelsesmøde og skal overholdes
Hvis en tropspatrulje, en klan eller en gren låner kanoer, til lejlighedsvis sejlads på Gudenåen og søerne, f.eks. i
forbindelse med et weekendarrangement, skal følgende regler overholdes:
§ 1:
§ 1a:
Tropspatruljer må kun benytte kanoer og lign. efter tilladelse fra tropslederen. Denne tilladelse skal indhentes
hver gang, der skal benyttes kanoer til en aktivitet. Patruljelederen skal altid deltage, og er ansvarlig overfor
tropslederen for, at turen forgår på forsvarlig vis.
Hvis der bruges flere kanoer, skal sejladsen foregå samlet, så PL altid har kontakt til alle kanoer.
Foregår turen over flere dage (f.eks. en weekend), skal tropslederen underrettes hver dag inden dagsturen starter,
og umiddelbart efter dagsturen slutter, så TL altid ved, hvor patruljen befinder sig.
Ingen patruljemedlemmer må presses til at deltage i sejladsen.
Der skal mindst være 2 personer, og der må højst være 3 personer, i hver kano.
Alle patruljemedlemmer skal kunne svømme.
§1b:
Øvrige grene må kun benytte kanoer og lign. såfremt mindst en leder deltager. Denne er ansvarlig for at turen
foregår på forsvarlig vis.
Hvis der bruges flere kanoer, skal sejladsen foregå samlet, så lederen altid har kontakt til alle kanoer. Det skal
dog tilstræbes, at der er en voksen leder i hver kano.
På ture af mere end én dags varighed er det lederens pligt at sikre løbende rapportering til en kontaktperson
hjemme.
§ 1c:
For klanen gælder det, at et klanmedlem over 18 år kan være turansvarlig efter reglerne i §1b.
Såfremt der ikke er nogen af deltagerne, der er over 18 år, benyttes reglerne i § 1a, idet den ældste deltager er
PL, og tilladelse indhentes fra klanlederen, som er ansvarlig over for gruppen.
§ 2:
Alle, der deltager i en sejlads skal benytte en godkendt redningsvest. Vesten skal være mærket med et CEmærke, og skal passe til personens vægt.
Hver kano skal under sejlads være udrustet med:
- En pøs til at øse kanoen med, fastgjort til båden med en line.
- En fortøjningsline på mindst 5 meter, som skal flyde i vandet efter kanoen.
- En fløjte fastgjort til båden med en line.
Medbragt bagage og udstyr skal ligeledes fastgøres til kanoen.
Skulle uheldet være ude, at der er en, der falder i vandet, må man ikke forsøge at kravle op i kanoen igen. Tag i
stedet vedkommende på slæb efter kanoen ved hjælp af fortøjningslinen, og sejl ind mod nærmeste bred.
Endelig skal bemærkes, at almindelige regler om sejlads skal overholdes. Reglerne kan læses i
“Spejderlex”.
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