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Revision af ”Kanoregler i FDF” 
 
Baggrund 
 
Hovedbestyrelsen godkendte i maj 2016 nye kanoregler i FDF. Dette skete på baggrund af ændrede 
søfartsregler og dermed ændrede regler fastsat af kanosamrådet.  
Kanoarbejdsgruppens indstilling var på dette tidspunkt, at uklarhed omkring praktisk uddannelsesniveau 
gjorde, at FDF kun burde udbyde uddannelse som ”Turkanoinstruktør 2” og at kanoreglerne derfor skulle 
afspejle dette. 

 
Kanoarbejdsgruppen er nu klar med uddannelsesplan i FDF for kanosamrådets samlede uddannelse og mener 
derfor, at FDFs kanoregler skal ændres, så de afspejler dette. 
 
FDF reviderer sine nugældende kanoregler således de tager højde for den ændrede uddannelsesstruktur.  

 
De reviderede kanoregler er vedlagt som bilag. 

 
Det første kursus efter den nye uddannelsesplan gennemføres i maj måned. 
 
Indstilling 
 

Der indstilles, at hovedbestyrelsen godkender de opdaterede kanoregler. 
 
Ideen 
 
Iab. 
 
Tidsplan 
 
Iab. 
 
Kommunikation 
 
Iab. 
 
Økonomi 
 
Iab. 
 
Bilag 
 

• De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF 
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De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF 
Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, 
at alle får en god kanotur.  
Lederen af sejladsen skal have gennemført et af nedenstående kurser. Kurset afgør hvor og hvornår der kan 
sejles. 

 
Turkanosikkerhedskursus 
8 timers kursus der muliggør kanosejlads med op til 6 kanoer/12 personer i meget beskyttet farvand som er 
udpeget. (Meget beskyttet farvand udpeges af fx kommuner og kanosamrådets medlemmer). Deltagelse på 
kurset forudsætter at der er gennemført førstehjælpskursus på 8 timer. 
Kurset henvender sig til ledere der vil sejle med møde i forbindelse med almindelig mødeaktivitet. 

 
Uddannede turkanoinstruktør 2 instruktører kan undervise på kurset, der kan gennemføres uafhængigt af 
landsforbundets kursusudbud. 

 
Turkanoinstruktør 1 
Weekendkursus der muliggør kanosejlads med op til 6 kanoer/12 personer i beskyttet farvand. Deltagelse på 
kurset forudsætter at der er gennemført førstehjælpskursus på 8 timer. 
Kurset henvender sig ledere der vil på kortere kanoture. 

 
Kurset gennemføres kun på landsforbundsniveau. 

 
Turkanoinstruktør 2 
2 x weekendkursus der afsluttes med eksamination. Kurset muliggør kanosejlads med op til 6 kanoer/12 
personer. Deltagelse på kurset forudsætter at der er gennemført førstehjælpskursus på 8 timer. 

 
Kurset gennemføres kun på landsforbundsniveau. 

 
1. Kanosæsonen er i perioden, hvor vandet er mindst 13 grader 
Man må sejle i kano, når vandet er mindst 13 grader. Det er vandet for det meste i perioden 15. maj – 31. 
oktober, men det er temperaturen, man skal rette sig efter og ikke datoen. 

 
For ledere på turkanoinstruktørniveau 2 gælder der andre regler.  

 
2. Indhent oplysninger om vejrforhold i sejladsområdet før sejladsen påbegyndes 
En leder med turkanosikkerhedskursus kan tage ansvar for sejlads i meget beskyttet farvand som er 
udpeget, i op til 4m/sek. 
En leder med turkanoinstruktør 1 kan tage ansvar for sejlads i beskyttet farvand, i op til 4m/sek. 
En leder med turkanoinstruktør 2 kan tage ansvar for sejlads i kendt kystnært farvand, i op til 5m/sek. 

 
3. Vandfortrolighed 
Alle, der begiver sig ud i kano, skal være fortrolige med vand. Det er den ansvarlige leders ansvar at sikre 
sig dette 

 
Den ansvarlige leder skal inden hver sejlads vurdere nødvendigheden af at indøve redningsøvelser – hvis 
der fraviges fra at indøve redningsøvelser skal overvejelserne bag dette beskrives i sikkerhedsinstruksen. 

 
4. Alle skal bære godkendt redningsvest eller svømmevest 

Under hele kanosejladsen skal man ALTID bære redningsvest eller svømmevest også selvom det er varmt, 
solen skinner, eller vandet er havblik - er det for varmt til redningsveste eller svømmeveste, er det for 
varmt til at sejle. Redningsvest skal bruges af børn (under 18 år) og usikre svømmere. 
Der må kun anvendes redningsveste eller svømmeveste, som er godkendt af Søsportens Sikkerhedsråd og 
Dansk Varedeklerationsnævn eller CE-godkendt. De fleste redningsveste og svømmeveste er godkendt 
med refleksbånd og skridtstrop. Alle veste skal bæres, sådan som de er godkendt. 
Mindst 1 gang årligt skal redningsveste og svømmeveste efterses. 
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5. Sikkerhedsinstruks 
Den ansvarlige leder skal inden sejladsen udarbejde en sikkerhedsinstruks. Heri beskrives hvordan 
sejladsen tilrettelægges og udføres. Bestyrelsen skal gøres bekendt med indholdet i sikkerhedsinstruksen 
inden sejladsen afholdes. Ligeledes skal sikkerhedsinstruksen medbringes på sejladsen, og deltagere skal 
gøres bekendt med de dele, der kan få betydning for dem.  
Ved kanosejlads skal der være minimum en leder med det nødvendigt uddannelsesniveau. Vedkommende 
må tage op til 6 kanoer eller 12 personer med på tur – dette er inklusiv lederen selv.  

 
6. Sejl aldrig alene 
For at opnå størst mulig sikkerhed skal der altid være mindst to kanoer ved kanosejlads.  
 

7. Sejl altid tæt ved land 
Sejl altid tæt ved land – 20 m fra kyst. 
 
For ledere på turkanoinstruktørniveau 2 gælder der andre regler.  

 
  
 

 


