
Uthyrning av kanoter 

 

 

Dessa regler gäller vid hyra av kanoter: 

o Alla aktiviter med vår utrustning sker på egen risk. 

o Ansvarig person måste vara över 18 år. 

o Kunden ansvarar för skador och förlust av hyresartiklar. 

o Kunden är skyldig att uppge eventuella skador. 

o Det är upp till kunden att kontrollera att hemförsäkring gäller. 

o Kunden ansvarar för att hyrda artiklar återlämnas rengjorda och i rätt tid. 

o Förseningar medför extra debitering. 

o Hyra betalas alltid i förskott. Bg: 168 - 70 37 eller Swish 123 690 36 94 

 

Jag som kund förbinder mig härmed att följa ovanstående regler och försäkrar 

härmed att inga tveksamheter råder gällande transport och handhavande av 

hyrd utrustning: 

 

Underskrift:_______________________________________________________ 

 

Namn:___________________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________________ 

 

Tel.nr:___________________________________________________________ 

 

Datum:__________________________________________________________ 

 

Tid för återlämnande kl:_________________Datum:_____________________ 

 



Uthyrning av kanoter 

 

 
 
 
Handhavande av kärra 
 

o Bilens totalvikt måste vara minst 1300 kg för att man skall få köra 
ekipaget i 80 km/h annars får man köra i 40km/h. 

o Bilen måste få dra ett obromsat släp med en totalvikt på 500 kg för att 
man skall få köra släpet med 6 kanoter. 

 
Kolla om du får dra i släpvagnskalkylatorn: 
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnska
lkylator.aspx 
 
Funktioner: 
Kärran har en utdragbar lyktramp men saknar broms. När kärran krokas av 
finns en liten broms på stödhjulet som skall användas vid parkering. 
 
Lastning: 
 

o För att kärran skall lastas optimalt skall kanoterna ligga centrerade rakt 
över varandra. 

o Kolla att alla remmar är trädda enl. pilen på spännaren, samt att de är 
ordentligt åtdragna. 

o Man skall iakta försiktighet vid lastning och lossning av kanoterna. Vid 
dessa moment är det störst risk att skada kanoterna. 

o Före avfärd; kontrollera att det är luft i däcken. 
 

Handhavande av kanoter 
 

o Hantera kanoterna varsamt. 
o Lastning av kanoterna sker när de ligger i vattnet. 
o I och urstigning sker när kanoterna ligger i vattnet. 
o Vid förvaring på land skall kanoterna ligga upp och ner. 

 
Man får inte: 

o Krocka med andra föremål som tex. stenar, kanoter och dylikt. 
o Paddla upp på land med kanoten. 
o Vara i kanoten på land.  

 

Bokningsansvarig: Susanne Sköldén Ottosson   Tel.nr: 0703-776486  
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