FDF VEJLE 1

KANOTILLADELSE
FDF Vejle 1 ejer 10 kanoer (med tilhørende redningsveste m.v.) til brug i FDF-aktiviteterne. De vil
blive brugt med forskellige mellemrum i de forskellige klasser på møder, ture og lejre.
Kanoerne vil blive brugt til alle aldersgrupper, men til forskellige aktiviteter. Vi vil her skitsere de
mulige aktiviteter for de forskellige aldersgrupper, så forældrene ved noget om kanosejladsen i
FDF.
Puslinge/tumlinge: Sejlads på f.eks. Vejle Å ind gennem Vejle - eller i forbindelse med ture/lejre
på små søer eller vandløb. Ved sejlads med puslinge/tumlinge vil der altid være en voksen i hver
kano.
Pilte: Sejlads primært på åer i forbindelse med møder, ture og lejre. Der kan forekomme
weekendture i kano, f.eks. på Vejle Å fra Tørskind til Vejle med overnatning undervejs.
Væbnere: Sejlads i forbindelse med møder, ture og lejre på forskellige typer vand, f.eks. åer og
søer, men også en tur på f.eks. Vejle Fjord vil kunne forekomme i nogenlunde stille vejr.
Seniorvæbnere/seniorer: Alle former for kanosejlads på forskelllige typer vand, på forskellige
tider af døgnet. Vintersejlads i kano kan også forekomme.
For alle aldersgrupper gælder:
- at alle deltagerne er korrekt iført godkendt redningsvest
- at der deltager et forsvarligt og tilstrækkeligt antal ledere og evt. andre voksne, hvoraf mindst en
skal være udnævnt til ansvarlig kanoleder og være over 18 år
- at lederne grundigt og forsvarligt planlægger og gennemfører aktiviteten
- at deltagernes forældre skriftligt har givet tilladelse til deltagelse i kanoaktiviteter
FDF Vejle 1 har besluttet, at det er op til forældrene, om barnet skal kunne svømme forinden det
deltager i kanoaktiviteter. Væbnere, seniorvæbnere og seniorer bør kunne svømme 200 meter, og
mindre børn bør have en vis fortrolighed med vand fra svømmehal, badning el.andet.
Forældrene er meget velkomne til at kontakte en af lederne eller en af kredslederne, hvis der er
spørgsmål eller forhold, man gerne vil drøfte.
For ikke at skulle bede om skriftlig tilladelse hver gang kanoerne skal i vandet, beder vi forældrene
give en generel tilladelse til, at børnene deltager i kano-aktiviteter i kredsen. Medlemmer, som ikke
har enten en generel tilladelse eller en konkret tilladelse til det enkelte arrangement, vil ikke få lov
at deltage i kano-aktiviteter.
-----------------------------------------------------------KLIP------------------------------------------------------------------Jeg giver hermed tillladelse til, at _________________________________________________
deltager i kanoaktiviteter som ovenfor skitseret i forbindelse med møder, ture og lejre i FDF
Vejle 1. Tilladelsen er gældende indtil barnets udmeldelse af FDF eller indtil den skriftligt
tilbagekaldes.
Medlemsnummer i FDF: _______
Dato: ______________________
Forældreunderskrift: __________________________________________

