
 

Notat udarbejdet efter bestyrelsesmøde i Yggdrasil Gruppe april 2021 

Bestyrelsen giver hermed tropslederne Bestla (Anemone Storm, 2083455) og Odin (Emil Fris Jørgensen, 

2146379) kompetencer som fartøjsførere på kanotur med gruppens tropsspejdere på sejladsområdet 

Immeln/Olufström i Sverige 5.-13. juli 2021. 

Nedenfor er specificeret, hvilke grundlag tilladelsen er givet på: 

1. Erfaring/kompetencer 

Bestyrelsen er blevet oplyst om, at lederne har følgende erfaringer med kanosejlads: 

a. Bestla: Har stor erfaring med kanosejlads bl.a. som turdeltager, samt har sejlet 

pågældende rute som tropsleder tidligere 

b. Odin: Har stor erfaring med kanosejlads som turdeltager 

c. Tjalfe: Har stor erfaring med kanosejlads, samt deltaget i kanokursus gennem DDS 

2. Fartøjsfører 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ved kanosejlads er tale om ét samlet fartøj. Fartøjsføreren 

skal være enten Bestla eller Odin. Det tydeliggøres for spejderne inden hver sejlads, hvem der er 

fartøjsfører. 

3. Redningsveste 

Spejderne skal inden første sejlads påbegyndes være gjort bekendt med ophold i vand iført 

redningsvest. Spejdere og leder skal være iført redningsvest, når de befinder sig i en kano på vandet 

- både under sejlads og andre vandaktiviteter. 

4. Svømning 

Spejderne skal kunne svømme 200 meter. Forældre skal skrive under på dette. 

5. Afstand til land 

Spejderne må ikke opholde sig mere end 100 meter fra kysten under kanosejlads eller andre 

kanoaktiviteter. Undtagelse her for gælder, når den planlagte rute enkelte steder krydser en sø for 

at nå til en anden kyst. 

6. Afstand mellem kanoer 

Der må ikke være større afstand mellem kanoerne end, at spejdere og ledere indbyrdes kan 

kommunikere med hinanden. Fortrinsvis verbalt. Alternativt gennem walkie talkie, fagter eller 

fløjte.  

7. Rute 

De voksne i følgebilen skal hver dag være oplyst om sejladsens rute, destination samt forventet 

ankomsttidspunkt til destinationen.  

8. Nødsituationer og alarmering 

De voksne i kanoer og følgebilen skal være udstyret med mobiltelefon samt telefonnummer til 

nødkald, i tilfælde af at der opstår nødsituationer. Der er også tale om en nødsituation, hvis 

kanoerne med ledere og spejdere ikke dukker op på destinationen indenfor det aftalte tidspunkt. 

Her skal de voksne i følgebilen alarmere myndighederne. 



 

9. Kanoer 

Bestyrelsen har ud fra de givne informationer vurderet, at de lejede kanoer er forsvarlige at sejle i. 

Denne vurdering er lavet ud fra (I) at der er tale om organiseret udlejning (selvom det er gennem 

en spejdergruppe), (II) vi har fået oplyst kanotype og årstalsinterval for indkøb og (III) Bestla har 

tidligere været på tur i kanoer fra pågældende firma. Bestyrelsen forventer, at Bestla og Odin inden 

hver afsejling - og efter bedste evne - vurderer kanoernes tilstand og sødygtighed samt 

redningsvestenes tilstand. 

 

 

_____________________________                           _____________________________ 

Helene Nissen Breddam    Anemone Storm 

(På vegne af bestyrelsen)    (På vegne af tropslederne) 

 

 


