December 2015

REGLER FOR SEJLADS I
KGS. LYNGBY GRUPPES KANOER
Sejlsæson
Sejlsæsonen starter 1.maj og slutter 1. oktober. Uden for dette
tidsrum er det ikke tilladt at sejle i gruppens kanoer.

Hvordan reserveres kanoerne?
1. Reservation og tilladelse til sejlads skal altid ske gennem gruppens
søkyndige:
Lars H. Jensen
Tlf.: 2187 8121
Mail: ars@hhb69.dk
2. Nøgle til kanoskuret er i nøgleboksen ved hytten eller kan lånes af en
leder.

Hvem kan benytte kanoerne?
1. Spejdere og ledere i Kgs. Lyngby Gruppe har fortrinsret til brug af
Kanoerne uden beregning.
2. Forældre til spejdere i gruppen. Kanoer kan tidligst reserveres 2
uger i forvejen. Der betales et ”vedligeholdelsesbidrag” på 50 kr. pr.
kano pr. dag (forældre med tillidshverv i gruppen, f.eks.
gruppestyrelses medlemmer, dog undtaget for betaling).
Beløbet indbetales via netbank til gruppens konto.
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 9025863
Mærk indbetalingen: Kano
NB: Gruppens kanoer udlånes ikke til fællesfødselsdage og
lignende private arrangementer med overvejende mindre børn.
3. Spejdere og ledere fra andre grupper. Kanoer kan tidligst
reserveres 2 uger i forvejen; dog kan der dispenseres herfor ved
større spejderarrangementer. Der betales et ”vedligeholdelsesbidrag”
på 50 kroner pr. kano pr. dag. Dette beløb indbetales via netbank til
gruppens konto (se ovenfor)
4. Udlån til øvrige (kommunale arrangementer etc.) kun i særlige
tilfælde og efter aftale med gruppens søkyndige.

December 2015

SEJLREGLER
Den person, der har indgået aftalen om lån af kanoerne er ansvarlig for at
følgende regler overholdes:
Før sejlads
1. Alle deltagere under 18 år skal have forældre/værges tilladelse til at
sejle.
2. Udfylde sejljournalen inden sejlads; herunder forventet
hjemkomsttidspunkt. Journalen befinder sig i entreen i Kærnehuset.
Under sejlads
1. Alle skal være iført godkendt svømmevest/redningsvest.
2. Der skal være mindst 2 og højst 4 personer i hver kano.
3. Deltager der børn under 10 år skal der være en voksen (18 år) i
kanoen.
4. Under sejlads skal der være en øse i hver kano. Øsen skal være
fastgjort til kanoen med line.
5. Der skal mindst være 2 padler i hver kano.
6. Afstand til land må ikke overstige 200 meter.
7. Der må kun sejles i dagslys fra solopgang til solnedgang.
Efter sejlads
1. Sørge for, at kanoerne er rengjorte efter endt sejlads og sat på plads
i kanoskuret.
2. Udfylde sejljournalens sidste punkter straks efter hjemkomst.
3. Husk at låse kanoskuret.
4. Indberet eventuelle fejl og mangler i forbindelse med kanoer og
udstyr til gruppens søkyndige.
OVERTRÆDELSE AF SEJLREGLERNE KAN MEDFØRE
UDELUKKELSE FRA FREMTIDIG BRUG AF KANOERNE

