Vejledning side 1
Særlige sejladsregler for strækningen Tørring til Klostermølle (Sydturen)
•
•
•
•
•
•
•

Sejlads er tilladt i perioden 16 juni til 31 december i tiden mellem kl. 08.00 og kl. 18.00.
Sejlads må kun foregå med gyldigt adgangstegn.(1)
Der må kun sejles med 2 eller 3 personers kanoer og 1 og 2personers kajakker, med mindre
anden tilladelse foreligger fra Gudenåkomiteen.
Sejlads med større grupper skal ved sejladsens start deles op i enheder p max. 5 kanoer, der
sejler med passende tidsafstand, som skal bevares under hele sejladsen.
Sejlads mod strømmen er forbudt.
Landgang på begge bredder langs Klosterkanalen ved Klostermølle er forbudt.
Overtrædelse af ovenstående sejladsregler straffes med bøde.

1)Adgangstegn

•

Benyttes egen kano eller kajak, skaffes adgangsteg ved henvendelse til Tørring Teltplads
Tlf. 41675800 eller http://toerringteltplads.dk
Der betales gebyr, og gyldigheden per tegn er 5 dage. Der er begrænsede startmuligheder,
max. 50 fartøjer per uge.
Hvis kanoen/kajakken lejes hos en udlejer, fås adgangstegn som led i kontraktindgåelse.

Særlige sejladsregler ros strækningen Klostermølle til Randers
(Nordturen)
•
•

Sejlads på denne del af åen er tilladt hele året, men undgå helst sejlads mellem 18.00 og
08.00.
Der kræves ikke adgangstegn for denne del af åen.

Generelle regler for hele Gudenåen
•

•
•
•
•
•

Udlejningsvirksomhed af fartøjer er forbeholdt godkendte udlejere af kanoer og
kajakker. For andre, såvel private, skoler og organitationer, der ejer fartøjer, er
udlejning ikke tilladt. Overtrædelse af udlejningsreglerne straffes med bøde. Se liste
over godkendte udlejere her
Støjende adfærd under sejladsen er ikke tilladt.
Sammenbinding af kanoer er ikke tilladt.
Fiskeri og jagt er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra fiskeri- og jagt berettigede.
Undgå at beskadige brinker, gydebanker og rørskove ved påsejling.
Det er ikke tilladt at henkaste affald.

Vejledning side 2
Særligt for skoler og foreninger m.v.
•

•
•
•
•

Udlejningsvirksomhed af fartøjer er forbeholdt godkendte udlejere af kanoer og
kajakker. For andre, såvel private, skoler og organitationer, der ejer fartøjer, er
udlejning ikke tilladt. Overtrædelse af udlejningsreglerne straffes med bøde. Se liste
over godkendte udlejere her
Efterskoler, ungdomsskoler o.a. må arrangere sejladser for egne elever i skolens egne kanoer
og kajakker.(2)
Ungdomsorganisationer, så som ungdomsklubber og spejdere må arrangere sejladser for
egne medlemmer i organisationens egne kanoer og kajakker.(2)
En kanogruppe, f.eks. en gruppe bestående af kommenens skoler, ungdomsskoler og
idrætsforeninger, må arrangere sejladser for gruppens egne medlemmer i gruppens egne
kanoer og kajakker.(2)
2)
Sådanne sejladser henvises til strækningen fra Mossø til Randers.

Gode råd for grupper
•
•
•
•

Spred sejladsen til hele Gudenåen for at lette presset mellem Tørring og Klostermølle.
Før sejladsen påbegyndes, anbefales det at sikre sig overnatningssted for at undgå sejlads
efter kl. 18.00.
Hvis du har lang transport til dit startsted, så brug den første dag til transport og tag en
overnatning på startstedet. Næste morgen får du din kano/kajak udleveret og turen starter i
fred og ro.
I forbindelse med udfærdigelse skal der medbringes deltagerliste.

Andre almindelige regler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hold afstand mellem kanoer/kajakker.
Stå aldrig op i kanoer/kajakker.
Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerheds mæssige grunde absolut IKKE bruges til at
sidde på.
Hold afstand til fiskeredskaber.
Hold afstand til rutebådene.
Pas på søerne i dårligt vejr – vent eller sejl tæt langs bredden i søens læside.
Hold til højre for modgående sejlads.
Det er kun tilladt at tænde bål på teltpladser med specielt indrettede bålpladser.
Hunde bør ikke medtages.
Ved fortøjning af kanoer i Ry/Silkeborgområdet skal du være opmærksom på rutebådenes
fortøjningspladser.

Vejledning side 3
Udstyr og grej
Der er ikke uanet plads i en kano. Derfor anbefaler vi, at bagagen per person kun udgør 2 tasker,
en sovepose og et liggeunderlag eller luftmadras.
Lille taske indeholder ting, der skal bruges under sejlads.
Stor taske (ikke kuffert) indeholder alt andet.
Det er en god ide at medbringe store plastposer, evt. affaldssække til tasker og poser, så alt
holdes tørt.
Husk selvklæbende mærkater, så sækkene er til at finde rundt i.

Pakning af kano
Vær omhyggelig med pakningen af kanoen.
Sørg for at bagagen er fordelt således, at den ikke ruller.
Det er også en god idé at binde en tøjsnor omkring de enkelte bagagedele og fastgøre enden af
tøjsnoren til kanoen.
På den måde har du styr på alle dine ting hvis uheldet skulle være ude, og kanoen kæntrer.

Husk altid at pakke de tunge ting over kølen i forreste 1/3 af kanoen.
Efter pakningen og når personerne er ombord, skal kanoen ligge nogenlunde vandret.

Pakkeliste
Kryds af mens du pakker ned.
Stor taske, sæk el. lign.
Lille taske, sæk el. lign.
Tøj
Kasket
Sweater
Skjorte eller T-shirt
Lange bukser (2 par)
Korte bukser (1 par)
Badetøj
Undertøj
Trænings- eller joggingdragt
Strømper og sokker
Regntøj og gummistøvler
Anorak eller vindjakke

Toiletgrej
Solcreme
Sæbe
Tandpasta
Tandbørste
Kam/Børste
Håndklæder
Hygiejnebind

Spisegrej
Viskestykke
Bestik
Dyb tallerken
Feltkrus

Andet
Dolk
Kikkert
Kamera
Fiskeudstyr
Papir og skrivesager
Mobiltelefon + oplader

Udstyr til hvert kanohold
1 førstehjælpspakning
1 rulle tøjsnor /sejlgarn
Siddehynder
Ekstra plastposer
Udstyr til hvert telt eller madgruppe
Telt
Gryder og pande
Kogesæt
Kartoffelskræller
Dåseåbner
Skarp kniv, evt. dolk
Karklude
Vaskepulver
Sygrej
Sangbog
Madvarekasse evt. termoboks
Lygte + batterier
Vanddunk
Opvaskemiddel + børste

Sovegrej
Sovepose
Liggeunderlag eller luftmadras

Fællesudstyr
l førstehjælpskasse
Musikinstrumenter m.v.

