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Invitation til flydende sommerlejr 2021 
 
Kære junior og tropsspejdere 

 

Vi vil gerne invitere jer til en lille hyggelig flydende sommerlejr i perioden den 2 – 5. august i form af en 

kanotur på Susåen, hvor vi vil have god tid til at sejle og hygge os undervejs– samt naturligvis nyde 

solskinnet og naturen        

 

En kanosommerlejr er jo lidt anderledes end vores traditionelle sommerlejre, men der skal nok blive plads 

til at tænde bål – det endda uden at skulle grave tørv og bygge spiseborde først      . 

 

Hvorfor kanosommerlejr? 

I henhold til de nuværende retningslinjer må vi gerne tage på lejre og overnatte i telt m.v. 

Vi har diskuteret forskellige muligheder og vores valg er faldet på en kanotur på Susåen,  

da vi af hensyn til os selv og jer er mest trygge ved, at vi er den samme faste samling af deltagere fremfor 

en større skare af deltagere, der blandes som eksempelvis på en centersommerlejr. 

Men vi vil rigtig gerne se jer, så derfor vi har valgt denne løsning, da vi er trygge ved denne. 

(Så må I efter planen give den ekstra gas på Spejdernes lejr i 2022). 

 

Praktisk information 

Pris: 950,-  (kan betales  i 1 eller 2 rater) 

 

Mødested/tid: Mandag den 2. august kl. 09.00 i hytten på Åsvej 24 

 

Afhentning: Åsvej 24 torsdag d. 5. august kl. 15.00 (NB: foreløbigt tidspunkt)  

(Det endelige tidspunkt afhænger af sejladstiden på den sidste dag. Den kan variere afhængig af hvilken 

lejrplads vi tager ophold på samt vejr og vind. I får besked senest 1 time før forventet ankomst til Solrød). 

 

Kørsel ud/hjem 

Vi vil koordinere kørsel ud og hjem.  

Angiv jeres muligheder for at køre i forbindelse med tilmelding.  

 

Startstedet er: Midtsjælland (cirka 40 minutters kørsel fra Solrød) (præcist isætningssted følger) 

Slutstedet er: Rådmandshaven, Næstved (http://bit.ly/kanop) 

 

Tilmelding senest onsdag 26. maj via www.radulf.dk  

Deadline er sat, så vi kan fået booket kanoerne. Har I ikke styr på jeres sommerferie tilden 26. maj, 

så kontakt os (kenneth@radulf.dk / 22 655 388), så tager vi en dialog omkring mulighederne. 

 

Udstyr: 

Skiftetøj, sko der må blive våde, ekstra sko, spisegrej, viskestykke, håndklæde, badetøj, sovepose, underlag, 

regntøj, toiletgrej, solbriller, solhat, solcreme, dolk, drikkedunk, lommelygte, tørklæde og uniform. Kortspil, 

terningspil hvis I har. 

 

Tøjet pakkes i en ”drybag” (de fås nogle gange som spot tilbud i eksempelvis Aldi). De kan dog altid købes i 
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forskellige størrelser i friluftsbutikker m.v. Alternativt i en sportstaske pakket ind i en stor affaldspose (husk 

ekstra affaldsposer). 

 

Elektroniske dimser og mobiltelefoner 

De er ikke glade for vand, så lad dem blive hjemme.  

 

Sikkerhed 

Sikkerhed er en faktor, som vi sætter meget højt. Vi gør som følgende: 

- Sejler kun i godkendte kanoer 

- Sejler kun når alle har redningsveste på stor som lille  

(der vil være tale om rigtige redningsveste og ikke kanoveste) 

- Sejler kun når forholdene tillader det. 

- Sammensætter kanoerne, så der altid er erfaring og ”muskler” til at styre kanoen 

- Overholder korpsets retningslinjer for kanosejlads 

- Sejler med ledere, der har erfaring med kanosejlads med spejdere 

 

Hvad skal du som deltagerne kunne?  

Som deltager skal du kunne svømme 100 meter 

 

Huske at sikkerhed og tryghed kommer først, så det er ikke tilladt at være ”sjov” i kanoen ved eksempelvis 

at vippe med den, da det i værste fald kan medføre kæntring eller gøre dine spejderkammerater utrygge. 

 

Vide at kanosejlads tager den tid den tager og kræver, at du også giver et nap med til at padle undervejs – 

selvfølgelig under hensyntagen til alder og størrelse. Vi har heldigvis god tid, så vi kan tage tid til pauser 

undervejs. 

 

Du behøves ikke have kanoerfaring fra tidligere, og du behøves heller ikke blive Solrød mester i kanosejlads 

undervejs, men vi vil hvis tiden tillader det – og du har lyst gerne lære fra os. 

 

 

Spørgsmål 

Hvis I har spørgsmål så tøv ikke med at tage fat i os på kenneth@radulf.dk / 22 655 388 

 

 

Vi glæder os til at se jer 

 

Med spejderhilsen 

 

Jesper, Marlene, Agnes & Kenneth 
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