Så er det blevet tid til at komme på vandet igen.
Kanoarbejdsgruppen afholder kurser d. 20.22. maj. 2016
Der udbydes turkano bruger med 16 pladser og turkano instruktør med 8 pladser.
Kurset afholdes enten i Odense eller på Sletten, hvis behovet opstår.
Tilmeldingsfrist d. 2. maj.
Tilmeldingen administreres af FDF og koster 1233 kr., som opkræves kredsen.
Tilmelding sker via FDF.dk/kurser.
Deltagerbrev med praktiske informationer udsendes pr. mail ca. 10 dage før kurset.
Spørgsmål rettes til kano@fdf.dk

Turkano bruger:
Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil blive bedre til at padle kano.
Du bliver undervist i de forskellige padletag og manøvrer, som er nødvendige for at kunne styre en
kano. Ligeledes vil der blive gennemgået teori om planlægning, organisering og ledelse af ture
med
grupper.
Dette kursus giver dig ikke ret til at lede kanoture med børn og unge i FDF. Dette kursus giver dig
mulighed for at deltage på turkano instruktør, hvor du går til eksamen.
 have et godkendt og opdateret 12 timers førstehjælpsbevis indeholdende de 4 moduler:
Hjerte – lunge redning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved tilskadekomst og
førstehjælp ved sygdomme
 du skal kunne svømme 200 m for komme med på kurset.
Målgruppe: Ledere

Turkano instruktør med eksamen:
Dette kursus henvender sig til dig, der har turkano bruger, og som skal lede kanoture med børn og
unge i FDF.
På kurset vil du få mulighed for at stille spørgsmål til pensum, inden du går til eksamen lørdag og
søndag. Eksamen er efter den fælles standard fra kanosamrådet, og du vil blive bedømt af en
censor.
For at kunne deltage på dette kursus skal følgende være opfyldt:
 være fyldt 18 år
 have gennemført turkano bruger eller anden dokumenterbar kanouddannelse
 have et godkendt og opdateret 12 timers førstehjælpsbevis indeholdende de 4 moduler:
Hjerte – lunge redning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved tilskadekomst og
førstehjælp ved sygdomme
 have dokumentation for at kunne svømme 400 m i åbent vand eller 600 m i svømmehal
 have fremsendt din logbog til kano@fdf.dk og fået godkendt den
Kun efter bestået eksamen må man planlægge og afholde kanoture for børn og unge.
Målgruppe: Ledere over 18 år med kanoerfaring i forhold til ovenstående.

