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Indledning 
 
Formålet med dette udviklingsprojekt er at fremme kanosejlads, som en 

møde- og turaktivitet for tropspejdere i Det Danske spejderkorps. 
 

Ved at gennemføre dette demonstrationsforløb, vil vi påpege det store 
potentiale, der ligger i at benytte de indre danske farvande, som 

kanosejladsvand, som et nyt element i forhold til den kendte brug af åer og 
søer. Samtidigt vil vi fremhæve de mange muligheder for gratis, primitiv 

overnatning, som i disse år skyder frem overalt i landet. Herunder ved de indre 
farvande, som er egnede for kanosejlads. 

 
I et forløb bestående af seks møder og en tur på tre dage, har vi kvalificeret og 

præsenteret vores tropspejdere til kanosejladsens glæder og muligheder. 

 
Med venlig spejderhilsen 

Balder Hedehusene Gruppe 
v. Tropsleder Jens Kristiansen 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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1. Forløbsbeskrivelse for emnet kanosejlads 
 

Aldersgruppe 
Forløbet er udviklet til aldersgruppen 12-16 år. 

 

Spejdermetoden 
Forløbet relaterer sig primært til Spejdermetoden på følgende punkter 

• Patruljer -  Vi løser opgaver og udfordringer i små selvstændige fællesskaber. 

• Learning by doing - Vi eksperimenterer og handler for gennem oplevelser og 

refleksion at lære nyt. 

• Friluftsliv -  Vi lever, leger og lærer i naturen, hvor vi er stille, vilde og nysgerrige. 

• Personlig udvikling -  Vi udfordrer os selv og hinanden, så indsatsen fører til, at vi 

hver især udvikler os. 

 

Læringsmål 
For at gennemføre dette forløb, skal spejderen tillære sig følgende færdigheder: 

• Have taget færdighedsmærket ”Svømmesikkerhed”. 

• Have kendskab til ”Det Danske Spejderkorps sikkerhedsvejledning for kano og kajak”. 

• Kunne tage en redningsvest korrekt på. 

• Have kendskab til fornuftig påklædning for kanosejlads på forskellige årstider. 

• Have kendskab til-, og kunne benævne navnene på, de vigtigste dele af en kano, 

paddel og nødvendigt kanotilbehør. 

• Kunne sætte en kano i vandet, gå ombord og gå i land på en sikker og forsvarlig måde 

fra bred og bro. 

• Kunne fastsurre en kano forsvarligt på en kanotrailer ved hjælp af kanoens egne 

flydeliner og benyttelse af taljeknob. (truckers hitch) 

• Kunne padle en kano sikkert gennem en bane, hvor der skal sejles slalom 100 m 

gennem 5 porte, foretages en 360o vending om egen akse, sejles lige ud 100 m og 

foretages et hurtigt stop fra fuld fart, samt sejle sidelæns med kanoen til en bro. 

• Kunne foretage kammeratredning af en anden kæntret kano. (X-redning, tømning af 

kano, isætning af kano, ombordtagning af to padlere) 

• Have kendskab til grundlæggende navigation, dvs. kunne sejle efter kompaskurs og 

kunne udtage en position fra et søkort og lægge i en GPS, samt at sejle efter et indlagt 

way-point. 

• Have gennemført en kanotur af mindst to dage. 

 
Indhold 
Forløbsbeskrivelsen indeholder program for seks møder, og en weekendtur, samt 

informationssedler, påklædnings- og pakkeliste. 

Møderne benyttes til indlæring af de nødvendige færdigheder og forløbet afsluttes med en tur, 

hvor det hele afprøves. 

 

Forudsætninger 
Det forudsættes, at spejderne i forvejen har lejr-erfaring, kan bygge bivuak samt lave mad på 

stormkøkken. (Trangia) 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Referencer 
• Det Danske Spejderkorps: Friluftsliv – fra drøm til virkelighed, Jens Bursell 

• Det Danske Spejderkorps: ”Sikkerhedsvejledning for kano og kajak” 

• Det Danske Spejderkorps: ”Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter” 

• Det Danske Spejderkorps: ”Sikkerhed ved bdning” 

• Høst/Skarv i samarbejde med Dansk kano og kajakforbund: Kanoliv og kanosejlads 

• Søsportens sikkerhedsråd: Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak 

• Søsportens sikkerhedsråd: Værd at vide om kulde og beklædning til søs 

• Søsportens sikkerhedsråd: Værd at vide om vejr og bølger 

• Friluftsrådet: Læringskort for kano 

http://www.friluftsliviskolen.dk/inspiration/laeringskort/kano/ 

• Norges Speiderforbund: Fordypningsmerke for tropp, Kano 

• Norges Speiderforbund: Speiderboka, ISBN, 978-82-419-1192-7 

• Boy Scouts of America: Merit badge series, Canoeing ISBN, 978-0-8395-3305-4 

 

Benyttet videomateriale: 

• American Canoe Association 

• Dansk kano og kajak forbund 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOVI97pDxrD6X-LPCQyDvMueNU8KgDTl 

 

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
http://www.friluftsliviskolen.dk/inspiration/laeringskort/kano/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOVI97pDxrD6X-LPCQyDvMueNU8KgDTl
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1. Mødeseddel 
 

KANOFORLØB I HEDELAND 
 

Hej Trop spejdere! 
 

De næste fire møde vil vi beskæftige os med kanosejlads og derfor vil møderne 
være flyttet til Flintesø i Hedeland. 

Af hensyn til at have tid nok og samtidigt være hjemme i ordentlig tid, har vi 
valgt at flytte mødetiden lidt. 

Da der er en god chance for at blive våd, skal i have tøj passende til sejlads på 
og en taske med ekstratøj med. 

En termokande med noget varmt at drikke og en mad kunne også være en god 
ide. 

 

Mødetid og -sted: 
Onsdag fra 18.00-20.30 

Flintesø i Hedeland, kør ind til parkeringspladsen ved Tranemosevej. 
Se kortet nedenfor! 

 
 

Medbring: 
Se den medsendte pakkeliste 

 
 

 
 

Det bliver så sjovt! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Med venlig spejderhilsen 

Tropslederne 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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2. Påklædning ved kanosejlads 
 
Inder-lag 

1. Skiundertøj, gerne af uld, der holder sig varmt når det er vådt 
• Skistrømper, gerne af uld, der holder sig varmt når det er vådt 

 
Mellem-lag 

• Joggingbukser og jakke (nylon ikke bomuld) ELLER 

• Våddragt (for dem der har) 
 

Yder-lag 
• Fleece trøje eller vindjakke 

• Overtræksbukser 
• Fleecehue eller kasket (afhængigt af vejret) 

• Handsker (gerne løbehandsker) 
 

Fodtøj 
• Joggingsko, der må blive våde ELLER 

• Badesko (neopren) eller sandaler (IKKE klipklapper) 
 

Uniform 
• Tørklæde 

• Spejder T-shirt el.lign. 

• Uniformskjorten er ikke så praktisk, når vi skal have redningsvest på, så 
den må I lade blive hjemme denne gang. 

 
Diverse 

• Solbriller 
• Cykelhjelm (til når vi laver kæntringsøvelse) 

 
Ekstra 

• Vandtæt pose med håndklæde og ekstra sæt tøj til de våde! ☺ 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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3. Mødebeskrivelser 

 
Møde 1: 
Emne: Kanosejlads, Påklædning og navigation 

Dato:     

 

Forberedelse: Gennemse videofilm om udstyr og påklædning. Lægges op på Facebook ugen 

før. 

 

Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

18.00 Velkomst 

 

  

18.10 1. aktivitetsperiode 

Gennemgang af personlig 

påklædning 

Uld undertøj og -strømper 

Våddragt eller joggingtøj (nylon) 

Fleece- eller vindjakke 

Overtræksbukser 

Hue, handsker, kasket 

Joggingsko eller badesko (neopren) 

Solbriller 

Hjelm 

 

 

18.35 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

18.45 2. aktivitetsperiode 

Navigation efter søkort 

• Søkortets opbygning 

• Fastlæggelse af kurs 

• Fastlæggelse af position 

• Brug af hånd-GPS 

Søkort 

GPS 

Parallel-lineal 

Stikpasser 

Kompas 

Papir 

Blyanter 

 

 

19.30 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

19.50 Oprydning 

 

  

20.00 Afslutning og hjem   

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Møde 2: 
Emne: Kanosejlads, udstyr og håndtering Dato:  
 

Forberedelse: Gennemse videofilm om håndtering og transport af kano, samt grundlæggende 

paddelteknik. Lægges op på Facebook ugen før. 

 

Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

18.00 Velkomst 

Inddeling af spejderne i 

makkerpar. 

Kalle-Jonathan 

Marius-Kasper 

Freja-Lauge 

Magnus/Jens-Johann 

 

Jens 

Magnus 

18.10 1. aktivitetsperiode 

Gennemgang af udstyr 

• Kano 

• Padler 

• Øse 

• Redningsvest 

• Knælepude 

 

Kano 

Padler 

Øse 

Redningsvest 

Knælepude 

Kamera 

 

 

18.40 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

18.50 2. aktivitetsperiode 

• Løft af kano 

• Transport af kano 

• Isætning af kano 

• Optagning af kano 

• Surring af kano 

 

Se ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

19.20 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

19.30 3. aktivitetsperiode 

• Grundlæggende paddeltag 

• Sjovsejlads 

 

  

20.00 Pakning af grej   

20.30 Hjem   

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Møde 3: 
Emne: Kanosejlads, sikkerhed og paddelteknik Dato:  
 

Forberedelse: Gennemse videofilm om forskellige paddeltag. Lægges op på Facebook ugen før. 

 

Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

18.00 Velkomst 

Inddeling af spejderne i 

makkerpar. 

Kalle-Johann 

Marius-Jonathan 

Freja-Kasper 

Magnus/Jens- Lauge 

 

Magnus 

Jens 

18.10 1. aktivitetsperiode 

Sikkerhedsregler 

• Redningsvest 

• Øse 

• Flyde-line 

• Opdrift 

• Sikker opførsel 

• Vigeregler 

• Sejløvelse 

 

  

18.40 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

18.50 2. aktivitetsperiode 

Paddelteknik 

• Grund-tag 

• J-tag 

• Feje-tag 

• Sejløvelse 

 

  

19.30 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

19.40 3. aktivitetsperiode 

Sejløvelser, manøvrebane 

• Ligeud 

• Slalom 

• Sjovsejlads 

 

  

20.00 Afslutning   

20.30 Hjem   

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Møde 4: 
Emne: Kanosejlads, Paddelteknik, manøvrebane Dato:  
 
Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

18.00 Velkomst 

Inddeling af spejderne i 

makkerpar. 

Kalle-Kasper 

Marius-Lauge 

Freja-Johann 

Magnus/Jens-Jonathan 

 

Magnus 

Jens 

18.10 1. aktivitetsperiode 

Manøvrebane 

• Ligeud 

• Bakke 

• 180˚- og 360˚ vending 

• Slalom 

• Hurtigt stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.40 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

18.50 2. aktivitetsperiode 

Manøvrebane fortsat 

• Ligeud 

• Bakke 

• 180˚- og 360˚ vending 

• Slalom 

• Hurtigt stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

19.40 Konkurrence 

Hurtigst gennem banen. 

 

  

20.00 Afslutning   

20.30 Hjem   

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Møde 5: 
Emne: Kanosejlads, paddelteknik og kammeratredning Dato:  
 

Forberedelse: Gennemse videofilm om X-redning. Lægges op på Facebook ugen før. 

 

Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

18.00 Velkomst 

Inddeling af spejderne i 

makkerpar. 

Kalle-Lauge 

Marius-Johann 

Freja-Jonathan 

Magnus/Jens-Kasper 

 

Magnus 

Jens 

18.10 1. aktivitetsperiode 

X-redning, demonstration på land 

• Sikring af situationen 

• Tømning af kano for vand 

• Stabilholdning 

• Entring 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.40 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

18.50 2. aktivitetsperiode 

X-redning 

• Sikring af situationen 

• Tømning af kano for vand 

• Stabilholdning 

• Entring 

 

HUSK! cykelhjælme 

 

 

 

 

 

 

19.30 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

19.40 3. aktivitetsperiode 

X-redning fortsat 

 

  

20.00 Afslutning   

20.30 Hjem   

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Møde 6: 
Emne: Kanosejlads, Paddelteknik, Kongens 
efterfølger og kanobold 

Dato:  

 
Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

18.00 Velkomst 

Inddeling af spejderne i 

makkerpar. 

Kalle-Kasper 

Marius-Lauge 

Freja-Johann 

Magnus/Jens-Jonathan 

 

Magnus 

Jens 

18.10 1. aktivitetsperiode 

Kongens efterfølger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.40 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

18.50 2. aktivitetsperiode 

Kanobold 

 

• Basket bold 

• To plastik kasser med 

huller i bunden til mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

19.40 Evaluering og snak om turen 

 

 

  

20.00 Afslutning   

20.30 Hjem   

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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4. Turseddel 
 

KANOTUR I PINSEN 
 

Hej Trop spejdere! 
 

De seneste møder har I forberedt jer grundigt på at dygtiggøre jer i sejlads 
med kano og navigation, så nu er I klar til et spændende kanoeventyr på 

Roskilde Fjord. 
 

Vi skal sejle fra Roskilde Havn rundt om Bognæs til Herslev og vi slutter i 
Borrevejle Vig. 

 
Undervejs vil vi overnatte i bivuak og lave mad på stormkøkken. Hvis vejret 

bliver meget fint, er der måske også nogen der har lyst til at snuppe en frisk 

badetur! ☺ 
 

Mødetid og -sted: 
Lørdag den 19. maj kl. 10.00 

Stranden ved Bistrup Allé, Sankt Hans Have 
 

Sluttid og sted: 
Søndag den 21. maj kl. 14.00 

Borrevejle Vig Lindenborg 
 

Medbring: 

Se den medsendte pakkeliste 
Det er vigtigt, at I pakker jeres tøj i vandtætte poser, så I har tørt tøj at skifte 

med. 
 

 
Det bliver så sjovt! 

 
 

 
Tilmelding: 

På gruppens hjemmeside 
http:// 

 
Med venlig spejderhilsen 

Tropslederne 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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5. Pakkeliste for kanotur 
 
Personligt udstyr 

• Rygsæk eller vandtæt pakpose 
• Sovepose i vandtæt pakpose 

• Liggeunderlag 
• Spisegrej 

• Toiletgrej og håndklæde (letvægts) 

• Kniv 
• Lygte 

• Solcreme 
• Myggebalsam 

• Personligt 1. hjælps udstyr 
• Kompas 

• Optændingsgrej 
• Regntøj (ikke poncho) 

• Drikkedunk 
• Ekstra tøj efter årstiden, pakket vandtæt 

• Ekstra fodtøj efter årstiden, pakket vandtæt 
• Badetøj 

• Vandtæt kamera (ikke påkrævet)) 
 

Fælles udstyr 

• GPS og kort 
• Håndholdt VHF skibsradio (til leder) 

• Telt eller bivuak presenning 
• Stormkøkken og brændstof i metalflaske 

• Feltspade 
• Økse 

• Foldesav 
• Toiletpapir 

• Opvaskeudstyr 
• Affaldssække 

• Madvarer, pakket vandtæt, evt. i kølekasse 
 

Kano udstyr 
• To redningsveste/padlerveste 

• To padler og en reservepaddel 

• Øse 
• Svamp 

• To knælepuder 
• Spændremme for fastgørelse af udstyr 

• Evt. kastline 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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6. Turbeskrivelse 
 
Emne: Kanosejlads, tur 
1. dag 

Dato: 

 
Tid Aktivitet, Materialer Ansvarlig 

10.00 Velkomst 

Inddeling af spejderne i 

makkerpar. 

 

 Magnus 

Jens 

10.10 Aflæsning af udstyr Kanoer 

Padler 

Øser 

Redningsveste 

Knælepuder 

 

 

10.40 Læsning af kanoer Personligt udstyr 

Mad i kølekasser 

Fælles udstyr 

GPS 

 

 

11.00 Afgang   

14.00 Ankomst til Boserup Skov, 

Bregnebjerg shelter-plads. 

 

  

14.10 Pause 

 

Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

15.00 Lejretablering Presenninger 

Snor 

 

 

17.00 Aftensmad Forloren skildpadde på dåse 

Hårdkogte æg (kogt hjemmefra) 

Toastbrød 

 

 

19.00 Lejrbål Sangbøger 

Brænde 

Toastbrød 

Marmelade 

Te og kaffe 

 

 

21.00 Afslutning og ro i lejren Uldtæpper fra CF til dem der fryser.  

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Emne: Kanosejlads, tur 
2. dag 

Dato: 

 
Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

08.00 Morgenmad Toastbrød 

Marmelade 

Havregryn til havregrød 

Te og kaffe 

Sukker 

 

Magnus 

Jens 

09.30 Læsning af kanoer Personligt udstyr 

Mad i kølekasser 

Fælles udstyr 

GPS 

 

 

10.00 Afgang   

12.00 Frokost, ved Bognæs 

Nørrehoved 

 

Rugbrød 

Rugbrødsboller 

Skiveskåret pålæg 

Skiveskåret ost 

Makrel 

 

 

16.00 Ankomst til Herslev Strand 

shelterplads. 

 

  

16.05 Pause Te og kaffe 

Koldt vand 

Kiks mm. 

 

 

16.30 Lejretablering Presenninger 

Snor 

 

 

17.00 Aftensmad Spaghetti Bolognese på dåse 

Toastbrød 

 

 

19.00 Lejrbål Sangbøger 

Brænde 

Toastbrød 

Marmelade 

Te og kaffe 

 

 

21.00 Afslutning og ro i lejren Uldtæpper fra CF til dem der fryser.  

 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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Emne: Kanosejlads, tur 
3. dag 

Dato: 

 
Tid Aktivitet Materialer Ansvarlig 

08.00 Morgenmad Toastbrød 

Marmelade 

Havregryn til havregrød 

Te og kaffe 

Sukker 

 

Magnus 

Jens 

09.30 Læsning af kanoer Personligt udstyr 

Mad 

Fælles udstyr 

GPS 

 

 

10.00 Afgang   

12.00 Ankomst til Lindenborg i 

Borrevejle Vig. 

 

  

12.30 Læsse grej på trailer   

13.00 Afslutning og hjem   

 
 

http://www.balder-hedehusene.dk/
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7. Ruteoversigt 
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8. Evaluering 
Forløbet er i samarbejde med de deltagende spejdere evalueret efter Edward 
de Bono’s metode kaldet ”Seks tænkehatte”. 

 
Hvid hat, Det faktuelle 

Forløbet er gennemført med syv tropspejdere og to ledere under møderne, 
samt ekstra instruktør ved behov. Herunder ved kammeratredningsøvelserne. 

Der blev afhold seks forberedende møder, samt en tur på tre dages varighed. 
Der var solskin, let vind og en enkelt regnbyge. 

Der blev sejlet 12 sømil ~ 22 km.. Der blev overnattet i bivuak og lavet mad 
på stormkøkken. 

 
Rød hat, Det følelsesmæssige 

”Hyggelig tur”, ”Godt selskab”, ”Sjovt at bade”, ”Fedt at sidde i midten af 

kanoen, mens andre padler”, ”Klamt at have våde fødder”, ”Glad over, at det 
gik så godt”, ”Overrasket over at få is” 

 
Gul hat, Det positive 

”Næsten ingen myggestik”, ”Dejligt varmt”, ”Dejligt badevand”, ”Fin vind”, 
”Ingen kæntrede eller faldt i vandet”, ”Vi blev dejligt brune”, ”Kanobivuaker 

fungerer fint.”, ”Det var supergodt at have seniorspejdere med, som 
instruktører og assistenter.” 

”Seniorspejderne havde nogle sjove lege, der kunne bruges i læringsøjemed.”, 
”Kanobold er vildt sjovt.” 

 
Sort hat, Det kritiske 

”Voldsom regnbyge”, ”Det var meget koldt at sove ved vandet om natten”, 
”Det var ukomfortabelt at sove på en stenet strand”, ”Presenningerne var lige 

små nok til kanobivuaker (1,8x2,3)”, ”Sidevind til sidst”, ”For lidt slik”, ”Glemte 

solcreme på benene”, ”Der var myg”, ”Alle shelter pladser var optaget”. 
Det Danske Spejderkorps ”Sikkerhedsvejledning for kano og kajak” indeholder 

ingen reel vejledning i kano og kajaksejlads. 
 

Grøn hat, Det kreative 
”Husk mere slik”, ”Husk at have spil med til hygge”, ”Det kunne være sjovt at 

samle kanoerne i flåde, ankre op, og så spise og sove og bade ude på vandet.” 
”Det kunne være en ide med en gummibåd med motor til at være følgebåd ved 

en længere tur.” 
”Skal vi tage ud og bade fra en sejlbåd?”, ”Skal vi tage en tropstur med Ran?” 

 
Blå hat, Det formelle 

? 
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9. Anbefalinger 
På baggrund af det gennemførte forløb anbefaler vi at Det Danske 
Spejderkorps programudvalg iværksætter nedennævnte aktiviteter. 

• Inkluderer kano og kajaksejlads, som et selvstændigt aktivitetsområde 
for trop- og seniorspejdere. 

• Udarbejder et færdighedsmærke for kanosejlads. 
• Udarbejder arbejdsstof og instruktionsmateriale i passende formater. 

(Emne-hæfter, læringskort, videoer mm.) 
• Inkluderer kano- og kajaksejlads i trop- og seniorspejdernes arbejdsstof. 

• Inkluderer instruktøruddannelse i kano- og kajaksejlads i 
seniorspejdernes arbejdsstof. 

• Inkluderer VHF/SRC certifikat (privat skibsradio) i seniorspejdernes 
arbejdsstof. 

• Iværksætter en revision og opdatering af Det Danske Spejderkorps 

sikkerhedsregler for kano og kajak. 
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