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Tiden nærmer sig for vores længe ventede kanotur til Sverige. 

Vi er i tropsledelsen sikker på, at vi alle er spændte på, hvordan det hele skal forløbe! For at give en lille forsmag 
på hvad der venter, har vi udarbejdet nærværende pjece med ugeprogram. Det er også her du finder deltager-
liste, sikkerhedsregler, pakkeliste og menuplan. 

Kanoturen foregår i søsystemet omkring Immeln/Olufström, som ligger ca. 130 km nord for Ystad og 35 km nord 
for Kristiansstad. Vi skal sove i shelter/telt/kano-bivuak. Bovilkårene vil være primitive, dog er der tørkloset på 
overnatningsstederne, Badning foregår i søen, dog vil der mandag og fredag være mulighed for bad på campingp-
lads. 

Vi mødes alle lørdag, den 28. juni 2014, senest kl. 9.30 i færgeterminalen, Rønne Havn. Vi skal sejle med Leonora 
Christina med afgang kl. 10.30. Vi er retur på Bornholm søndag, den 6. juli 2014, kl. 17.50. Vi rejser i reglemente-
ret uniform. Dolk skal dog været pakket ned i rygsæk. Se i øvrigt pakkelisten. 

Alle spejdere har for turen for tildelt en “titel”, som enten er styrmand eller matros. Styrmanden er som udgangs-
punkt den der sidder bagerst i kanoen. Styrmanden for ansvar for sin “egen” kano, og får hver dag tildelt en ma-
tros. Matrosen findes fra dag til dag ved lodtrækning, - første gang ombord på færgen for søndagens kanotur. Den 
specifikke overnatningsmåde og sted afklares dag til dag, når vi kommer frem til overnatningsstedet. Vi kan ikke 
reservere pladser, hvorfor afklaringen sker ud fra de konkrete og aktuelle forhold. Der overnattes og laves mad i 
faste sjak, som er sammensat af tropsledelse hjemmefra. Sjaksammensætning oplyses ombord på færgen. Hvert 
sjak vælger selv sjakleder, og funktionen kan gå på tur. 

Der bliver flere muligheder undervejs for køb af lidt mundgodt, - dels på færgen og dels på campingpladserne 
mandag og fredag. Det er helt frivilligt om du medbringe penge, men i givet fald skal det være svenske pesetas. 
Du skal selv opbevare pengene og beløbet bør ikke overstige kr. 500. Medbragte penge og værdigenstande er 
eget ansvar. 

Maden på turen vil være “normal” spejdermad, som dels laves over bål og dels laves på trangia. Langt de fleste 
indkøb bliver foretaget undervejs, da vi ikke har mulighed for kølig opbevaring. Vi har en følgebil med på turen. 
Følgebilen bliver ført af Bitten. Vi vil dagligt være i kontakt med følgebilen. Bitten vil være tilstede på overnatnings-
stederne. 

Den omdelte blanket “Helbredserklæring” bedes afleveret i udfyldt stand senest den 28. juni 2014 kl. 9.30.
Kopi af sygesikringsbevis bedes ligge i din toilettaske og gerne yderligere en kopi hos følgebilen. Kopi af sygesi-
kringsbevis kan afleveres sammen med helbredserklæringen. 

Af hensyn til sikkerheden så er det vigtigt at alle gøre sig bekendt med sikkerhedsreglerne og at disse overholdes. 
Tropslederen er sikkerhedsansvarlig og træffer alle beslutninger af sikkerhedsmæssig karakter. Ingen er i en kano 
uden en redningsvest. Se i øvrigt sikkerhedsreglerne. 

Såfremt der er spørgsmål til turen eller det efterfølgende er du meget velkommen til at kontakte dine tropsledere. 

God tur! 

De bedste spejderhilsner 

Bitten, Jesper, Anemone, Kenneth, Ruben og Ebbe

Det med småt...
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Navn Kano
Gunver Eilsøe-Madsen Styrmand
Liv Mortensen Styrmand
Amalie Hansen Styrmand
Lærke Sørensen Styrmand
Lucas Westh Styrmand
Christian Andersen Styrmand
Valdemar Frank Styrmand
Simon Hansen Styrmand
Cille Holm Pedersen Styrmand
Jakob Holm Styrmand
Clara Juul Hansen Matros
Natasja Kraft Matros
Lea Lissau Madsen Matros
Astrid Wood Matros
Patrick Elfstrøm Matros
Andreas Gude Matros
Christian Krøjer Matros
Alexander Voigt Matros
Henry Niberg-Zehngraff Matros
Conrad Brandt Matros
August Emil Sørensen Matros
Signe West Matros
Alfred Falkenberg Matros
Noah Westh Matros
Mark Andreassen Matros
Klaus Bell Mortensen Matros

Ledere Kano Sjak Telefon
Majsan Styrmand 10
Kenneth Nyboe Styrmand 11 +45 50722601
Jesper Clausen Styrmand 10 +45 51284375
Anemone Frank Styrmand 9 +45 42501994
Bitten Brandt Følgebil 12 +45 42421963
Ruben ”Phao” Mortensen Styrmand 11 +45 30344404
Ebbe ”Baloo”Frank Styrmand 12 +45 60104200

 

Deltagerliste

Bemærk: Det er en rigtig 
god ide at have alle 
troplederes mobilnummer 
kodet ind på din mobil 
telefon.
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- Brug ALTID redningsvest under sejlads. 

- Stå ALDRIG op i kanoen under sejlads.Det gør 
kanoen ustabil og øger risiko for at kæntre. 

- Ønsker i at bytte pladser i kanoen sejler i først 
ind til land, og derefter bytter - aldrig ude på  
vandet. 

- I bør være opmærksomme på kulde-væde chock og hypotermi, som kan forekomme under en 
kæntring, i regnvejr, eller at vejret blot er blæsende, som kan give en afkølende effekt. Det er  
derfor en rigtig god ide at have regnjakken fremme et sted i kanoen, hvor den er nem at få fat i 
med det samme. 

- Husk at binde alle jeres ting fast i kanoen hver gang der er vand under kølen. 

- Det er en god ide at have mindst et sæt tøj som ligger i en vandtæt pose. 

- Er i så uheldige at kæntre, og ikke har mulighed for at komme op i kanoen, så er hoved-reglen: 
Bliv ved kanoen! Den er nemmere at se end to ensomme svømmere, og den giver samtidig ekstra 
opdrift. 

- Er der bølger på vandet er det vigtigt at bølgerne ikke kommer direkte ind på siden af kanoen, det 
gør den ustabil. Sejl i stedet på tværs af bølgerne. 

- Vi vil for det meste ror langs med kysten. Dels fordi der er mere at se på, men samtidig også fordi 
der derved er kortere afstand til land ved en kæntring, der er mindre vind og strøm som kan drille. 

- Matrosen bør være opmærksom på sten under overfladen. Der er rigtig mange af dem i Immeln!

Sikkerhed
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Sovepose og liggeunderlag (sovenposen skal ligge i en vandtætpose)
2 par skiftebukser, samt alt efter vejrudsigt uldne lange underbukser
2 trøje (1 uld/fleece og 1 lidt tyndere)
4 t-shirts
2 par korte bukser/shorts
Badetøj
8 par trusser/underbukser
8 par strømper
Nattøj (tynd fleece og evt. lange underbukser)
Toilettaske: 1 håndklæde, lille shampoo, deo, tandpasta, tandbørste og kam/lille hårbørste, en rulle toilet-
papir i en lille plastikpose og kopi af sygesikringsbevis
Regntøj og gummistøvler/vandrestøvler
Lette skiftesko/sandaler
Spisegrej, herunder tallerkner, bestik og viskestykke
Drikkedunk og mug
Solcreme, solbriller, kasket og myggenet
Lille hånd desinfektionsgele, myggespray/myggebalsam til eget forbrug
Lommepenge (du skal selv passe på dem)
2 store sorte affaldssække (rygsæk skal kunne komme i sækken)
Dolk/lommekniv
Hue, tynde handsker (behageligt når vi padler) og tyndt tørklæde/buff
Evt. papirlommetørklæder, mobiltelefon, kamera, siddepude/siddeunderlag 
 
 
OBS – OBS - OBS – OBS - OBS – OBS - OBS – OBS - OBS 

Alt pakkes i rygsæk (inkl. personlig pakkeliste) bør maksimalt veje 12 kg. 

Rygsækbetræk (overtræk) til rygsæk, medmindre det er indbygget. 

Der skal i år ikke være plads til fællesgrej (mad, trangia m.v.). 

Tydelig navn og adresse på din rygsæk. Alt skal pakkes i plastposer/vandtætte poser. 

Pak gerne 1 sæt varmt skiftetøj i en plastpose/vandtæt pose for sig selv. Pak ligeledes gerne sovepose i en 
vandtætpose. 

Pak endelig gerne en lille vandtæt taske/pose til personlige genstande - som du har lige ved hånden – til 
pung, mobiltelefon, kamera, kasket, solbriller, solcreme, læbepomade m.v. 

Rejsetøj: Uniform, spejdertørklæde, fodtøj efter vejret. Dolk skal være pakket ned i rygsæk.

Pakkeliste
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Lørdag, den 28. juni 2014
Morgenmad:  Spises hjemmefra
Frokost:  Medbragt madpakke
Aftensmad:  Risotto med chorizopølse (trangia) 

Søndag, den 29. juni – søndag, den 6. juli 2014
Morgenmad:  Troppens morgenbuffet: Havregryn, cornflakes, brød eller boller, ost og mælk.
Frokost:  Madpakke: Rugbrød, sandwichbrød, flûtes eller boller med pålæg efter eget valg. 

Søndag, den 29 juni 2014
Aftensmad:  Kartoffelsuppe med bacon og brød (bål – bs8) 

Mandag, den 30. juni 2014
Aftensmad:  Spaghetti bolognese (trangia – bs12) 

Tirsdag, den 1. juli 2014
Aftensmad:  Oksegryde med vildtsauce og kartofler  
  (bål – bs16) 

Onsdag, den 2. juli 2014
Aftensmad:  Eventyrgryde med ris (bål – bs10)
 
Torsdag, den 3. juli 2014
Aftensmad:  Kalkun i saltdej med karry og ris (bål/trangia) 

Fredag, den 4. juli 2014
Aftensmad:  McOutdoor a la økuller (trangia) 

Lørdag, den 5. juli 2014
Aftensmad:  Mexikanske madpandekager 

Søndag, den 6. juli 2014
Aftensmad:  Surprice middag på Leonora Christina

Menuplan
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Dag 1: Rønne Havn - Bökestad

Lørdag d. 28. juni 2014 
 
Vi mødes ved færgeterminalen senest kl. 9.30 

Når vi kommer til Ystad hopper vi ombord i en bus,  
som kører os 130 km nordpå indtil vi sidst på  
eftermiddagen ender i Bökestad, hvor vi slår lejr.
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Søndag d. 29. juni 2014 
 
Efter morgenmaden træner vi lidt padle-færdigheder inden vi pakker det hele kanoerne og sætter 
kursen mod Tvätthallarna. 

Dagen byder også på turens første bæring (Alltidhult på 700 m).

Dag 2: Bökestad - Tvätthallarna
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Mandag d. 30. juni 2014 
 
Dagen i dag er ren luksus: Ingen bæringer, kort 
sejlads og ankomst til byen Olofström, hvor der 
er mulighed for at handle. 

Vi overnatter på Halens campingplads, hvor der 
også er mulighed for at få et bad.

Dag 3: Tvätthallarna - Olofström
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Dag 4: Olofström - Blankaviken

Tirsdag d. 1. juli 2014 
 
I dag bevæger vi os mod vest. Efter en lille padletur møder vi igen Alltidhult, som er dagens 
eneste bæring.  
 
Når kanoerne igen er i deres rette  
element padler vi nord på til  
Blankaviken shelterne.
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Onsdag d. 2. juli 2014 
 
Vi bevæger os ud på færdsels-åren 
som forbinder søen Raslången med 
Immeln. 

Dagens strabadser byder på hele 
tre bæringer, men til gengæld også 
turens sidste. 

Beløningen er en fantastisk smuk 
udsigt over Immeln.

Dag 5: Blankaviken - Brotorpet västra
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Torsdag d. 3. juli 2014 
 
Dagen i dag byder på sejlads 
tværs over Immeln. En flot tur 
med små bitte øer langs med 
ruten. 

Det brede stykke fra kyst til kyst 
kan dog også betyde at strøm 
og vindforhold måske kan drille 
os lidt.

Dag 6: Brotorpet västra - Breanäs
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Fredag d. 4. juli 2014 
 
Dagens tur er en kort sejlads sydpå til de to små kvindeøer. 

Det siges, at “snapphanerne” gemte deres kvinder på øerne, 
hvor de svenske soldater i 1600-tallet fejede gennem området 
og brændte huse. 

Snaphane var i 1600-tallet betegnelse for samfundets værste 
elementer såsom røvere og banditter, hvilket det svenske 
militær også kaldte danske (skånelandske) modstandsmænd.

Dag 7: Breanäs - Kvinnöarna
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Lørdag d. 5. juli 2014 
 
Turens sidste padletur tager vi i dag på turen ned til byen Immeln.
Vi overnatter på byens campingplads der ligger lige ud til søen.

Dag 8: Kvinnöarna - Immeln



Sid
e 

15

Søndag d. 6. juli 2014 
 
Så er dagen kommet hvor vi skal tage afsked 
med Immeln. 

Bussen afhenter os ved campingpladsen og 
kører os direkte ned til færgen i Ystad havn. 

Ombord nyder vi surprice middag inden vi  
ankommer til Rønne havn kl. 17.50.

Dag 9: Immeln - Rønne Havn
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