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Växjö Lokalavdelning 

 

HYRA KAJAK 
 

 

SÄKERHET 
 

1.   Se till att du erhållit dokumentet ”Kajakgruppens verksamhet” för innevarande 

år och skaffat dig kunskap om hur kajaken skall justeras in för dig. 

 
2.   Se till att du får med dig utrustningen för just den kajaken du hämtar d.v.s. kapell, 

paddel, en omgång av säkerhetsutrustning per sällskap samt flytväst av rätt 

storlek. 

 
3.   Se till att du har paddeln förankrad med säkringslina i kajaken, 

d.v.s. fäst gummikorden med karbinhaken i en lina framför 

sittbrunnen. 

 
4.   När du kommit i kajaken ser du till att kapellet sitter ordentligt runt hela 

sittbrunnssargen. Se också till att stroppen, som du ska rycka loss kapellet med, 

sitter på utsidan av sittbrunnssargen, så att du lätt kan hitta den vid behov. 

 
5.   Se till att du förflyttar dig över eventuella farleder så fort som möjligt och i 

vinkel med leden och iaktta största försiktighet när du ser eller hör segel- eller 

motorbåt. Var särskilt observant på nyttotrafik som alltid har företräde. 

 
HÄNSYN 

 
6.   När du har kommit i gång med paddlingen ska du flyta fram diskret. Var därför 

mycket uppmärksam på fåglarnas beteenden och se till att lämna dem i fred om 

något onaturligt beteende märks. De har ofta ett speciellt beteende om de vill skydda 

något. Var också uppmärksam på tidsangivelserna vad gäller landstigningsförbud 

på skyddade områden. 

 
MATERIELVÅRD 

 
7.  - Stig inte i kajaken på land vid tex. pedaljustering utan att förvissa 

dig om att underlaget är fritt från vassa stenar eller dylikt. 

 

- Släpa inte kajaken på hårt underlag mer än nödvändigt. Detta utsätter kajaken för 

onödigt slitage 

 

 - När du sjösätter se till att du för ner kajaken i vattnet med aktern först. 

Detta för att inte skada roder och skädda. 

 
- Dra upp roder och skäddor före landstigning. Vajern till 

skäddorna böjs om dessa trycks in med våld. 

 



- Spänn inte tillbaka roderpedalerna för hårt. Detta kan 

innebära att rodret inte kan manövreras. 

 
- Spännringarna på de ställbara paddlarna behöver bara dras åt mycket lätt. 

 
- Avlägsna löstagbara sittdynor och förvissa dig om att luckorna 

är fastsatta vid transport. 

 

- Lämna inte kajaken, när du har stigit iland, på ett sådant sätt att den kan flyta iväg 

eller skadas av svallvågor. 

 
 
EFTER AVSLUTAD PADDLING 

 
8. Vid återlämnandet skall kajaken torkas av ut- och invändigt med sötvatten. Se också till 

att skölja av kapell, paddel och annat som har använts. 

 
9. Töm kajaken på alla personliga ägodelar och plocka bort allt i stuvutrym- 

men och eventuella packpåsar. Lämna packluckorna öppna för vädring. 

 
10.  Återlämna kajaken enligt överenskommelse. 

 
11. Betalning sker enligt överenskommelse. Vid egna turer betalas kajakhyran i första hand 

in via Swish 123 422 84 90 eller på bankgiro 712-2062 . Mottagare Friluftsfrämjandets 

lokalavd Kajakgruppen. I meddelanderutan skriver du B (för bokning), datum du ska hyra 

kajakerna samt ditt namn. (Ex. B 14-16/4 Kalle Karlsson). 

 
Vid kurser och av kajakgruppen organiserade turer/aktiviteter sker betalning till kontot 

på samma sätt som ovan (Swish eller bankgiro). Anger I detta fall T (för tur), datum 

du ska hyra kajakerna samt ditt namn. (Ex. T 14-16/4 Kalle Karlsson). I undantagsfall 

kan jämna pengar lämnas till ansvarig ledare i samband med aktiviteten. 

 
12.  Meddela om det har blivit några skavanker, som måste åtgärdas innan 

kajaken kan hyras ut igen. Detta sker på lista uppsatt i kajakförrådet och 

till materielvårdsansvarig. 
 
 
 
 

Ansvarsfrihet för Friluftsfrämjandet – kajakgruppen Växjö 
 
Då hyra av kajak sker på eget ansvar, förutsätter vi att den som ger sig ut och paddlar har 

omdöme och kunskap att hantera farkosten och de situationer som kan uppstå i samband med 

paddling, d.v.s. inte paddlar ensam, har kunskap om navigation och regler till sjöss, medtar 

erforderlig säkerhetsutrustning, och inte utsätter sig själv eller andra för fara. 

 
Vad i övrigt gäller hyrespriser, hyresregler och ansvar för skador se Kajakgruppens 

verksamhet för innevarande år. 


