KÆRE NYE MEDLEM I CPH OUTDOOR
Velkommen i CPH Outdoor - foreningen, hvor vi har fokus på natur og friluftsliv
for alle. I CPH Outdoor har alle medlemmer mulighed for at bidrage til
foreningens virke og kan igangsætte de aktiviteter, som man synes er
spændende og sjove at lave og dele med resten af foreningen. Se mere om
foreningen på www.cphoutdoor.dk – husk at læse omkring vilkår og præmissen
for foreningen på hjemmesiden.
Hvor kan jeg se aktiviteterne?
Du finder aktiviteterne under begivenheder på facebook (husk at melde dig til eller fra).
https://www.facebook.com/groups/971110772931825/

Hvordan igangsætter jeg en aktivitet?
1) Kontakt booking- samt udstyrsansvarlig på facebook (hvis man skal bruge udstyr) og lav en aftale.
http://www.cphoutdoor.dk/udstyr-delt-udstyrsdepot-med-dgi-storkoebenhavn
2) Opret en begivenhed på facebook og lav en kort beskrivelse af aktiviteten (husk, at man minimum
skal være 2 medlemmer for at aktiviteten kan gennemføres). I beskrivelsen må du meget gerne skrive
om følgende punkter:
- Niveau (hvad er forudsætningerne, hvis der er nogen?)
- Program (hvad sker der under aktiviteten?)
- Børn (skriv hvis børn kan deltage)
- Udstyr (hvilket udstyr skal medbringes, hvilket er til rådighed?)
- Samvær/indhold (gør opmærksom på, at man også blot kan komme for hyggens skyld.)
OBS: Udstyret kan kun bruges i forbindelse med aktiviteter i foreningen. Udstyr er ikke til udlån, eller
kan lejes af medlemmerne. CPH Outdoor er ikke en grejbank.

Brug af kajakker ved Den Blå Foreningsby
Vi har i CPH Outdoor mulighed for at benytte kajakker ved Den Blå Foreningsby. For at styrke
sikkerheden omkring kajaksejlads, er det fra foreningens side et krav, at man har et kajakbevis (fx IPP
eller DGI), eller deltager i et af CPH Outdoors frigivelseskurser. Et kursus varer ca. 5,5 timer og fokus
er basis tekniktag, redningsøvelser og viden om vind- og vejrforhold. Niveauet dækker kajakroning på
fladt vand i lagunen ved Amager Strandpark. Husk altid at tjekke vejrforholdene, inden I tager en tur i
kajak, og begiv jer aldrig ud på ture som er over jeres færdighedsniveau. Kajaksejlads i foreningen er
altid under eget ansvar.
Kurserne bliver løbende lagt op på vores Facebookgruppe og man kan herefter melde sig til.

Hvilket udstyr har vi?

Den Blå Foreningsby
- 30 Havkajakker
- 12 sitontop
- 50 våddragter i forskellige størrelser
- Pagajer
- Sprayskirts
- 50 Svømmeveste
- Snorkeludstyr x 30
- Naturformidlingsudstyr (vaders, ruser og
undersøgelsesudstyr)

Kanodepot (Lyngby)
- 11 Wenonah kanoer med skum
- 24 Paddler
- 25 Redningsveste

DGI Storkøbenhavn
- Klatreudstyr x 4 sække (instruktørsæt)
- 2 faldnet 5x6 meter
- 10 hængekøjer til overnatning i
trætoppe
- 4 lavuer til 9 pers.
- 2 lavuer 15 pers.
- 1 lavvuovn
- Båludstyr
- Legeudstyr
- Snittekasse
- 20 x GPS (ældre model)
Kongelunden
Kalvebodhøj
- Vaders og redningsveste
- Trækvogne
- Snittebænke
- Solovn
- Diverse køkkengrej (bålpladser skov og
vand)
Kongelundsfortet
- Båludstyr
- Shelter
- 8 MTB
- 10 SUP (veste og padler)

Hvem er udstyrsansvarlig?
Den Blå Foreningsby (Amager Strandpark)
Bookes af de nøgleansvarlige, som skal
være tilstede ved aktivitet.

Lejrliv og klatreudstyr (DGI Storkøbenhavn)
Bookes hos Martin på mm@dgi.dk

Udlån af nøglebrik kan
aftales).
- Simone Djernes - kontaktperson for
Den Blå Foreningsby
- Karen Kjærgaard
- Christina W. Valskov
- Jacob Schubart

Kanodepot (Lyngby)
Bookes hos Martin på mm@dgi.dk
(nøgleansvarlig skal være tilstede ved
aktivitet)
Mads D. Andreasen kontaktperson for kanodepotet
- Karen Kjærgaard
- Simone Djernes
- Christina W. Valskov
- Jacob Schubart

Kongelunden
Kalvebodhøj
Simone Djernes - kontaktperson for
Kalvebodhøj
- Martin Machado
- Mads D. Andreasen
Kongelundsfortet
Christina Valskov – kontaktperson for
Kongelundsfortet

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.
Vi glæder os til at dele gode oplevelser i det fri sammen med dig.
På vegne af bestyrelsen – Martin
Machado

