
 

 
  
Dato 19. mai 2020 

 
Hei alle sammen! 

 
Etter en periode med mange restriksjoner og usikkerhet, er vil glade for igjen å kunne åpne for flere aktiviteter. 
 
I forbindelse med disse endringene har vi laget en Veileder for smittevern, som vi håper vil være veiviseren vår ut 
denne sesongen. 
 
Den inneholder de rutinene vi alle må følge ved opphold i Sjøboden, herunder bruk av garderoben og toalettene. 
 
Det blir igjen mulig å leie kajakker med åre, vest og spruttrekk, med gode rutiner for desinfisering og vask. 
 
Fra midten av juni starter vi opp igjen med onsdagspadlingene og kurs, med gode etablerte rutiner for smittevern. 

 
Det blir også mulig å bli med på en helgetur med overnatting i telt til Vestfold skjærgården i juni. 
 
NB! Det er viktig at alle medlemmene tar seg tid til å lese gjennom veilederen før de deltar på aktiviteter eller leier 

kajakk. 

 
TRYKK HER for å gå til Veilederen for smittevern 

 
Det vil i løpet av uken bli lagt ut en video på nettsidene våre som går gjennom rutinene i veilederen i praksis. 

 
Alle nettsidene våre er også oppdatert i henhold til veilederen. 
 
Vær også oppmerksom på at det er krav til påmelding når du skal være med på turer og kurs. 
 
Det gjør du her: DNT Drammen og Omegn turer og aktiviteter 

 
Dra gjerne på egne padleturer også. 

 
Vi ønsker dere fine og trygge turer på vannet. 
 
Ta godt vare på dere selv, familie og venner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 

 
*** 
 
Mer informasjon om Gyldenløve Kajakklubb finner du her: Gyldenløve Kajakklubb 
                                      
Har du tilbakemeldinger, eller ønsker du å dele noe med medlemmene i klubben, er det fint om du tar kontakt. 

Vi setter pris på at du gir beskjed når e-postadressen endres, og sjekker at postboksen ikke er full. 
 
Ønsker du ikke å motta “På Vannet” gir du beskjed: Ønsker ikke å motta på vannet. 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/e428985df09974bba5e29f3c6962f1d96f59f77d.pdf
https://drammen.dnt.no/aktiviteter/?organizers=forening%3A15&search=gyldenl%C3%B8ve
https://drammen.dnt.no/gyldenlve-kajakklubb/
mailto:jens.petter.orjansen@ebnett.no?subject=Jeg%20ønsker%20ikke%20å%20motta%20-%20På%20Vannet-

