
 
 

Göteborgs scoutdistrikt 

 

KANOTSLÄP ”RÖD” 

LÅNGEDRAG 

EZU 552 

Utrustning 

• 8 st kanoter (nr 21 - 28) 

• 16 st röda och blåa flytvästar 

• 8 st orangea flytvästar märkta GBGSCOUT RÖD 

• 21 st paddlar märkta med RÖD tejp 

• 16 st spännband 

• 2 st kanotvagnar märkta med RÖD tejp (lämnas endast ut på begäran) 

Flytvästarna är av typ flytplagg med 50N bärighet. Att det står 40kg+ på dem innebär inte att det 

är barnvästar. De är enkelt justerbara så de ska passa både barn och vuxna upp till ca 130 kg. 

De orangea flytvästarna är tänkta som extravästar för räddningsövningar eller om det är tre 

personer i någon kanot. 

Tänk på att inte använda flytvästarna som kuddar / sittdynor då det kan påverka flytförmågan. 

 

Skötsel inför återlämnandet 

• Rengör kanoterna och torka ur sand 

• Rengör paddlar och skölj av sand och lera 

• Ta bort smuts och fläckar från flytvästarna 

• Flytvästar som använts i saltvatten sköljs i sötvatten 

• Packa de längsta kanoterna (nr 27 & 28) överst på släpet 

• Spänn fast kanoterna med spännbanden (2 st per kanot) och lås fast dem med vajern 

• Knyt fast bogserlinorna så de inte fladdrar vid körning 

  



 
 

Göteborgs scoutdistrikt 

 

KANOTSLÄP ”GUL” 

HJÄLTEBY 

DZW 780 

Utrustning 

• 8 st kanoter (nr 11 - 18) 

• 24 st gula och blåa flytvästar 

• 21 st paddlar märkta med GUL/GRÖN tejp 

• 16 st spännband 

• 2 st kanotvagnar märkta med GUL/GRÖN tejp (lämnas endast ut på begäran) 

Flytvästarna är av typ flytplagg med 50N bärighet. Att det står 40kg+ på dem innebär inte att det 

är barnvästar. De är enkelt justerbara så de ska passa både barn och vuxna upp till ca 130 kg. 

De orangea flytvästarna är tänkta som extravästar för räddningsövningar eller om det är tre 

personer i någon kanot. 

Tänk på att inte använda flytvästarna som kuddar / sittdynor då det kan påverka flytförmågan. 

 

Skötsel inför återlämnandet 

• Rengör kanoterna och torka ur sand 

• Rengör paddlar och skölj av sand och lera 

• Ta bort smuts och fläckar från flytvästarna 

• Flytvästar som använts i saltvatten sköljs i sötvatten 

• Packa de längsta kanoterna (nr 17 & 18) överst på släpet 

• Spänn fast kanoterna med spännbanden (2 st per kanot) och lås fast dem med vajern 

• Knyt fast bogserlinorna så de inte fladdrar vid körning 

 


