
Lokale sejladsregler for Thøger Larsen Gruppen. 
 

1. Sejladsområder: 
• Gruppens primære område: Lemvig sø. 
• Ved ture i andre sejladsområder indhentes tilladelse hos evt. 

turistinformation. 
 
 

2. Bemanding: 
• Den maximale bemanding pr. kano ved tur sejlads er 3 pers. 

dog max. 350 kg. 
 
 

3. Fartøjsfører: 
• Den daglige leder er fartøjsfører og dermed ansvarlig for 

betryggende sejlads og ombordværendes sikkerhed. 
• Er ansvarlig for at forældrene har givet skriftlig tilladelse til 

kanosejlads. 
• Det skal gøres klart for enhver at ingen er tvunget til at sejle 

mod deres vilje. 
• Juniorer/storspejdere/seniorer må sejle kanoen uden voksne, 

når alle har bestået den årlige kæntringsøvelse. 
 
 

4. Krav om svømmefærdigheder: 
• Indhente generel tilladelse fra forældrene. 
• Det kan anbefales at grenene bruger en aften i svømmehallen. 

 
 

5. Redningsveste: 
• Under hele kanosejladsen –ALTID- skal man bære 

redningsvest! – også selvom det er varmt, solen skinner og 
vandet er havblik. (Er det for varmt til redningsveste, er det 
også for varmt til at sejle). 

• Der anvendes kun redningsveste (ikke sejlervest eller 
flydevest) påsat refleksbånd og godkendt af Søsportens 
Sikkerhedsråd og Dansk Varedeklarationsnævn. 

• Mindst 1 gang årligt skal redningsvestene efterses og afprøves. 
Dette skal gøres i forbindelse med den årlige kæntringsøvelse. 

 



 
6. Vejrforhold: 

• Lederen er ansvarlig for at indhente oplysninger om 
vejrforholdene i sejladsområdet før kanosejladsen. Det er kun 
den ansvarlige leder som afgør, om det er forsvarligt at sejle. 

 
 

7. Behandl kanoen varsomt, det gælder jeres sikkerhed: 
• Da kanoen er et forholdsvis spinkelt fartøj, skal den behandles 

varsomt. 
• I vandet skal man undgå, at den kommer til at stå på grund. 

Dette gælder også ved pakning af bagage og udstyr, samt ved 
ombordstigning. 

• Endvidere skal man være opmærksom på ikke at støde på 
sten, grene, sandbanker eller lignende. 

• På land skal kanoen altid vendes med bunden opad. 
 
 
 
 
Overtrædelse af Thøger Larsen Gruppens sejladsregler samt korpsets 
sikkerhedsregler vil medføre karantæne fra kanoaktiviteter i op til et år. 

 


