
                                                                                
 
God turledelse i Solrød Strand Kajakklub 
 
Før  
 

• Hvem er turleder?  

• Der laves en turbeskrivelse  

• Logistik og tidsplan er gennemtænkt  

• Dejligt når turlederen har et indgående kendskab til de lokale forhold.  

• Tager sig af vejret og deltagere EPP 2, 3, 4  

 

Turleders forventninger til deltagerne:  

 

• At man kun melder sig til ture, hvor man kan klare at følge med og klare 
vanskeligheder  

• Respekterer afgørelser  

• Man kan dele rollen i en rejseleder og en turleder.  

• Den der afviser deltagere, der ikke har kompetencer og form – retten til at sige 
nej til deltagelse.  

 
 
Start på turen  
 

• Vigtigt at aftale, hvad vi gør og holde fast i kommunikationen.  

• At man som turleder tør ændre turplanerne, når vejret ikke er godt - selvom 
det er svært.  

• Ikke være overmodig og vurdere efter sit eget niveau, men respektere 
deltagernes niveau og ikke at trække deltagerne for langt ud af deres 
komfortzone.  

• Tage bestik af deltagerne i forhold til vejr og vind.  

• Ikke være overmodig på deltagernes færdigheder.  

• Udstyr (uddelegere): Styr på træklinjer, nødhjælp, mobiler, har alle turlederens 
nummer? Turpakke.  

• Uddelegere roller – hvem er forrest og bagerst  

• Turlederen beder folk om at ro to og to.  



• På en stor tur sørger turlederen for, at der er en anden der ligger forrest, så 
han kan ligge bagerst.  

• Turlederen organiserer at der bliver holdt sammen på flokken.  
 
 
 
 
 
Undervejs  
 

• Sørger for at vi holder sammen - Meget vigtigt, når vi er mange af sted.  

• Beslutter, når der skal bruges en trækline.  

• Holde øje med at der ikke er nogen, der bliver agterudsejlet.  

• Som uerfaren er det dejligt at fornemme, at der er nogen der holder styr på 
tropperne. Der var hele tiden nogen bagerst der holdt øje med de sidste.  

• Godt at afslutte med en kort evaluering af turen.  

• Give plads til nye medlemmer på turene, så de ikke bliver overbelastede.  

• Hvis der er nogen der vælter i vandet, så er det nærmeste kajak, der redder.  

• Hvis der er bølger/strøm er det den mest erfarne, der redder. Man skal kunne 
sørge for sikkerheden  
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