TRANSPORT
För att göra transporten så smidig som möjligt har vi gjort skrivit detta brev
som brukar besvara de flesta frågorna folk har.
Om inte annat är avtalat och skrivet i kommentarfältet i er bekräftelse, så
gäller följande riktlinjer:
Om ni börjar med en transport:
Innan ni börjar:
1. Ni kommer till Immelns Kanotcenter senast 15 minuter före avtalad
starttid.
2. Ni betalar och får ut utrustningen.
3. Antingen får ni en nyckel till kanoterna om vi redan har kört ut dem, eller
så ska ni lasta era kanoter på släpet.
4. Ni tar med er utrustningen och kör ut till startplatsen och njuter
paddlingen och naturen.
Efter avslutad paddling:
Ni rengör kanoterna och utrustningen ni har hyrt, lägger kanoterna på plats
och lämnar resten av utrustningen i butiken.
Om ni avslutar med en transport:
Innan ni börjar:
1. Ni kommer till Immelns Kanotcenter till den avtalade tiden.
2. Ni betalar och får er utrustning.
3. Ni lägger kanoterna i vattnet och njuter paddlingen.
Efter avslutad paddling:
1. Ni möter upp oss vid avtalad plats och tid.
2. När vi möts har ni rengjort utrustningen och kanoterna.
3. Ni lägger kanoterna på släpet eller låser fast dem i ett träd, med den wire
ni har fått med, om det är det vi har avtalat.
4. Ni kör tillbaka till Immelns Kanotcenter och lämnar in utrustningen i
butiken.
Viktig information:
Eftersom en kanottransport kräver en chaufför vid en specifik tid är et mycket
viktigt att dessa hålls. Om de inte hålls kan transporten möjligtvis inte
genomföras och ni ansvarar då själva för att utrustningen och kanoterna
återlämnas på kanotcentret. Hyra tas ut tills allt är återlämnat.
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Möjliga start- och slutplatser:

Breanäs, Östra Göinge Kommun
Koordinat:
RT90:
X: 6239840, Y: 1407076
WGS84:
Lat N 56° 16′ 38″ Lon E 14° 18′ 18″
Decimal:
56.2775, 14.3051

Brotorpet, Kristianstad Kommun
Koordinat:
RT90:
X: 6241644, Y: 1412684
WGS84:
Lat N 56° 17′ 41″ Lon E 14° 23′ 41″
Decimal:
56.2947, 14.3950

Bökestad, Kristianstad Kommun
Koordinat
RT90:
X: 6233202, Y: 1414446
WGS84:
Lat N 56° 13′ 9″ Lon E 14° 25′ 34″
Decimal:
56.2193, 14.4262
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Olofström, Olofströms Kommun
Strandvägen 14
Koordinat
RT90:
X: 6238864, Y: 1419562
WGS84:
Lat N 56° 16′ 15″ Lon E 14° 30′ 24″
Decimal:
56.2710, 14.5069

