ROLVSØYSPEIDERNE - KANOHUS NYLENDE
REGLER FOR LEIE AV KANOER
Skal leses av den som er ansvarlig for leien.
• Kano kan leies ved å ringe Rolvsøyspeidernes utleieansvarlige, se info på vår webside.
• Du får oppgitt en kode til låsen og deretter er det selvbetjening.
• Det er også mulig å reservere kanoer – samme fremgangsmåte.
• Kanoene ligger i et eget kanohus med 6 stk. kanoer ved Ringstad, Nylende.
(Soliveien 227, Rolvsøy) Det er kun 25 m. fra kanohuset til elva.
• Leie er kr. 50,- pr. kano. Leien må du selv betale uoppfordret inn på Rolvsøyspeidernes
konto nr. 1644 14 99616 Eller VIPPS, bruk «betal» til #89598 Rolvsøyspeiderne
• En voksen person over 18 år skal være ansvarlig leietaker.
• Kanoen skal bare brukes i nærområdet, ikke transporteres til andre steder med bil.
• Leietaker får oppgitt koden til hengelåsen til den luken hvor kanoen ligger.
Lås luken igjen mens du er ute og padler, da forsvinner ikke låsen.
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Kanoen inneholder 3 stk. padleårer og øsekar/svamp.
Leietaker må selv medbringe padlevester/redningsvester. (Påbudt å bruke.)
Etter bruk skal kanoen rengjøres og settes på plass igjen sammen med årer og svamper.
Husk å låse luken i kanohuset etter deg!
Tap, skade eller mangler skal meldes til utleier ved turslutt eller så snart som mulig.
Tap eller skade som er påført ved uansvarlig bruk må erstattes av leietaker.
Rolvsøyspeiderne har ingen forsikring som dekker tap eller skade på utstyr eller personer.

Dette er kanoen vi leier ut;
Hasle 530 Classic

Lengde: 530 cm

Bredde: 88 cm Vekt: 36 kg

Sitteplass til 3 personer.

SIKKERHET I KANO
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Padle alltid med padlevest. Barn og de som ikke kan svømme må ha redningsvest.
Vær forsiktig når du går inn og ut av kanoen, da er den mest ustødig.
Har du liten erfaring med å padle kano, bør du padle langs land.
Flere kanoer sammen øker sikkerheten.
Ha alltid en voksen person med på kanotur dersom du ikke er en erfaren padler.
Bytt aldri plass i kanoen når den er i åpent vann, dersom ikke dette er tvingende nødvendig.
Alle som ferdes i kano bør helst kunne svømme. Dersom det er med personer (barn) som ikke
kan svømme bør disse padle sammen med en god svømmer.
Ta hensyn til værmeldingen, og se særlig an vinden. Det er tungt å padle i motvind.
Det er stor fordel å pakke alt utstyr du har med deg ut kanoen vanntett (også mobiltelefon).
En kano har flyteelementer og vil ikke synke.

God tur!

Kanohuset ved Ringstad, Soliveien 227, Rolvsøy.

Oppdatert: 19. juli 2020

Dette skal medfølge i hver kano.

www.rolvsoyspeiderne.no

