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Sejladsbestemmelser 2014 for 1. Holte – og kanoudlån 
 
Udarbejdet april / maj 2014 – 1. udgave  
 
1. Holte gruppe ejer 5 kanoer, som spejderne kan benytte. Kanosejlads 
kan foregå på Furesøen og i Mølleåsystemet. I Nørreskoven ved Fure-
søens vestlige bred er der indrettet flere primitive overnatningssteder, 
hvor kanosejlere kan overnatte. 

 
  
Udlån af kanoer 
Kanoerne udlånes efter nedenstående retningslinjer. 
 
1. Spejdergruppen 1. Holte: Spejderne i 1. Holte kan låne kanoerne 
uden nærmere fastsat varsel, såfremt kanoerne er ledige. Det kan an-
befales, at kanoer til større arrangementer reserveres i god tid. 

2. Officielle DDS arrangementer i trops-, divisions- eller korpsregi:  
1. Holte kan stille kanoer og udstyr til rådighed for sådanne arrange-
menter. Reservation skal ske mindst 3 uger før sejlads. Hvis kanoerne 
skal transporteres over land, skal det foregå på et dertil indrettet køre-
tøj (f.eks. en kanotrailer). 

Officielle DDS arrangementer foregår efter korpsets sejladsregler. 

3. Andre spejdergrupper: Hermed forstås spejdere i andre grupper, 
divisioner eller korps, der som enkeltpersoner eller mindre grupper, på 
privat initiativ, gerne vil sejle i 1. Holtes kanoer. 
Der stilles følgende krav: 

 Endelig reservation kan tidligst ske 7 dage før sejlads. 

 Der kan max. bestilles 4 kanoer. 

 Der kan max. sejles i 2 døgn. 

 Der sejles i uniform eller tørklæde (alternativt kræves medlemskab 
af DKF). 

4. Forældre til 1. Holte spejdere.  
Forældre kan låne kanoer på følgende vilkår: 

 Reservation kan tidligst ske 7 dage før sejlads. 

 Der kan max. sejles i 2 døgn. 

5. Ungdomsarrangementer i Holte. Ved særlige lejligheder kan ansatte 
ved undervisnings- eller andre institutioner i Holte benytte kanoerne til 
pædagogiske formål. Der kan normalt kun reserveres til en enkelt dag. 

Kanobrugere i kategori 5 må kun sejle fra RuSK kanobroen som ud-
gangspunkt og kun på Furesøen og i Mølleåsystemet. Der opkræves et 
administrationsgebyr på kr. 100 pr. kano pr. påbegyndt døgn. Sejlads 
skal foregå i overensstemmelse med 1. Holtes sejladsbestemmelser. 
 
 Udlåner 
Ved lån af kanoer/nøgler til kanoer, padler og redningsveste kontaktes: 
Jørgen Christensen på mobil 60675988 eller via e-mail: 
kano@1holte.dk 
Låner udfylder sejladsjournalen. 
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Sejladsbestemmelser for 1. Holte 
Når 1. Holte arrangerer kanosejlads, skal nedenstående regler over-
holdes.  Hvor 1. Holte deltager i kanosejlads arrangeret af anden ar-
rangør, er det arrangørens og stedets sejladsbestemmelser, der skal 
overholdes (f.eks. Thurøbund Spejdercenter eller Spejdernes Lejr).   
 
1. Generelle regler: 

 1. Holtes kanoer benyttes i Mølleåen og tilstødende søer.  

 Sejladsperioden er fra 15. april til 20. oktober.  

  Ingen må mod deres vilje deltage på en kanotur. 

 Under sejlads må afstand til land ikke overstige 200 meter. 

 1. Holtes sejladsledere er godkendt af gruppestyrelsen til at stå for 
søaktiviteter. 

 
2. Sejladsleder: 

 Skal kunne svømme mindst 600 meter samt bjærge en kano. 

 Skal afgrænse sejladsområdet efter vejr- og vindforhold, vandtem-
peratur, bemanding og alderssammensætning. 

 Skal udpege én fartøjsfører til hver kano. 

 Skal sørge for overholdelse af korpsets almindelige søsikkerheds-
bestemmelser og sejladsbestemmelserne for 1. Holte. 

 Skal sørge for, at reglerne for sejlads på søerne og i Mølleåen ken-
des og overholdes. Se link: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Hove
dstaden/Furesoen/  

 Gennemgår inden sejladsen sejladsbestemmelser og sikkerhedsud-
styr.  

 Skal sørge for, at kanoerne er rengjorte efter endt sejlads. 

 Skal inden lån af materiel og sejlads udfylde sejladsjournal sammen 
med udlåner. 

 Skal ved væsentlig overskridelse af hjemkomsttidspunkt meddele 
dette til udlåner. 

 Skal udfylde sejladsjournalens sidste punkter straks efter hjem-
komst. Samtidig indberettes eventuelle fejl og mangler i forbindel-
se med kanoer og udstyr. 

 Skal aflevere udstyr, nøgle og sejladsjournal til udlåner straks efter 
hjemkomst.  

 
3. Fartøjsfører: 

 Skal sikre en betryggende sejlads og efterkomme sejladslederens 
signaler og anvisninger. 

 Skal mindst være 13 år eller være fra 10 år og have deltaget i kænt-
ringsøvelser. 

 
4. Bemanding: 

 Alle skal kunne svømme mindst 200 meter. Afvigelser fra krav til 
svømmefærdighed pkt. 5. Der gives ikke dispensation til svømme-
færdighed ved natsejlads. 

 Alle skal være iført CE godkendt svømmevest eller redningsvest. 

 Alle skal følge fartøjsførerens anvisninger. 

 Der skal være én og kun én fartøjsfører i hver kano. 
 
5. Lempelser til krav om svømmefærdighed 
Deltagere, der ikke kan svømme 200 m, kan deltage i en søaktivitet, 
hvis nedenstående krav er opfyldt: 

 Deltager med manglende svømmefærdighed skal bære rednings-
vest. 

 Afstand til land må ikke overstige 50 m. 

 Kanoen er bemandet med mindst 3 personer. 

 Øvrig bemanding kan svømme mindst 200 m. 
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 Hvis en spejder har manglende svømmefærdighed må de kun sejle 
i kano, hvis deres forældre/værge har givet skriftlig tilladelse. 

 
Overtrædelse af sejladsreglerne kan medføre udelukkelse for brug af 
kanoerne. 
 
Anbefalinger til sikker kanosejlads: 

 Under sejlads skal der i hver kano forefindes en øse, 5 meter for-
tøjningsline, en ekstra padle og en fløjte. Øse og fløjte skal være 
fastgjort til kanoen med line og padlen skal være surret fast til ka-
noen. 

 Inden sejlads planlægges ruten og destinationen ændres ikke un-
dervejs. 

 Der bør være mindst 2 og højst 4 personer i hver kano. 

 Der bør kun sejles i klart vejr og dagslys. 

 Ved natsejlads skal kanoen have korrekt lygteføring. 

 Ved natsejlads bør hver person have egen vandtæt lygte. 

 Sejladslederen bør medbringe en mobiltelefon i vandtæt pose. 

 Sejladslederen og en kyndig kanoroer bemander samme kano, der 
sejler bagest, når gruppen består af mange børn under 18 år. 

 Kend din og gruppens kompetencer. Det er ingen skam at vende 
om i dårligt vejr. 

 Stå aldrig op i en kano. 

 Ved kæntring bliver I ved kanoen. 

 Hvis I har ansvar for andre, er det en god regel altid at være mindst 
2 eller 3 kanoer sammen, så er det let at få en kæntret kano på ret 
køl igen. 

 Blæser det op, eller vejret bliver dårligt, skal kanosejladsen indstil-
les. 

 
  

 
 
 
 
 
 
Ovennævnte udlån og sejladsbestemmelser er godkendt på gruppebe-
styrelsesmødet: 
 
Holte den   ___________________________________  

 
Gruppeformand:   ___________________________________  
  Anette Larsen 

 
Gruppelederne:  _________________________________ og 
  Sidsel Ernstsen 

 
  ___________________________________  
  Sebastian Andersen 
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