
Kanoinstruktørkursus på Sjælland  

d. 30. september - 2. oktober 2016 

Kanogruppe Øst udbyder 1. del af FDFs kanokursus nu på Sjælland. Det er nu du 

har muligheden for at tage første del af kanouddannelsen og som noget nyt her på 

Sjælland. Tag fat i den kanointeresserede i kredsen og få vedkommende med på 

dette kursus. Vi glæder os til at se jer I og på vandet. 

Mvh Kanogruppe Øst 
Turkanoinstruktør 2, del 1 (ca. 

16 pladser)  

 

Dette kursus henvender sig til dig, 
der gerne vil blive bedre til at padle 

kano.  

Du bliver undervist i de forskellige 

padletag og manøvrer, som er 
nødvendige for at kunne styre en 

kano. Ligeledes vil der blive 

gennemgået teori om planlægning, 

organisering og ledelse af ture med 

grupper.  
Dette kursus giver dig ikke ret til at 

lede kanoture med børn og unge i 

FDF.  

Dette kursus giver dig mulighed for 
at deltage på turkanoinstruktør 2 

hvor du går til eksamen.  
Du skal have et gyldigt 12-timers 

førstehjælpsbevis indeholdende de 4 

moduler: Hjerte- lunge redning, 

livreddende førstehjælp, førstehjælp 

ved tilskadekomst og førstehjælp ved 

sygdomme. Gyldigt førstehjælpsbevis 

indsendes inden kursusstart. 
 

Grundet ny uddannelsesstruktur 
gives dispensation for gyldigt 12 

timers førstehjælpsbevis. For at få 

udstedt kursusbevis skal dette være 

sendt til Johnny Nielsen (jfn@fdf.dk) 

senest 1. april 2017. Efter denne dato 

udstedes kursusbeviset ikke. 

Spørgsmål rettes til kano@fdf.dk 

eller jfn@fdf.dk 

Målgruppe: Ledere 

Praktisk information om kurset:  

Pris og rejserefusion  

Kurset koster 1233 kr. som opkræves 

kredsen. Kursusprisen fratrækkes dine 
udgifter til transport. For at få 

rejserefusion skal du udfylde og aflevere 

et udgiftsbilag på kurset.  

 

Tilmelding  

Tilmelding sker via fdf.dk/kursus. 

Tilmeldingsfristen er d. 21. september 

2016. Der udsendes et deltagerbrev med 

praktiske informationer ca. 7 dage før 
kurset.  

 

Tid og sted  

Kurset begynder fredag aften og varer til 
søndag eftermiddag. Kurset afholdes 

primært på Susåen og Tystrup/Bavelse 

sø, og derfor er overnatningen udendørs. 

Medbring telt til overnatning natten 

mellem fredag og lørdag.  
Mødested fredag aften ca. kl. 19.30  

Næsby Centret , Skelbyvej 126, 4171 

Glumsø 

Kontakt: Johnny Nielsen, jfn@fdf.dk, 

tlf. 53701733 


