
Vedr. valg af tildelingsmodel til udbud 2017 

På vegne af de 6 udlejningsvirksomheder: Bamsebo Camping og kanoudlejning, Outdoor Bjerringbro, Truust 
Camping og kanoudlejning, Gudenå Camping og kanoudlejning, Dit Friluftsliv og Ry Kanofart. 

Vi er af den overbevisning, at det er godkendelsesmodellen, der er den eneste rigtige model for tildeling af 
ture både på strækning 1 med en ”sky” til træk af ture og strækning 2 som kører fint med et maksimalt 
antal kanoer (lige som hidtil). Det er afgørende for os, at man får et system, som kan køre i mange år 
fremover, uden at kanoudlejerne skal sygemeldes med mavesår og stress hver gang der skal være et udbud. 

Med godkendelsesmodellen får man et mere retfærdigt system, der tilgodeser alle kanoudlejere der måtte 
ønske at sejle på strækning 1 og man ved, at man også kan sejle der om 2 og 4 og 10 år. 

Der er desuden snak om at lave koncessionerne om til sejladsdage, så man får 3 sejladsdage på én 
koncession. Det synes vi er en rigtig god ide. Det må alt andet lige give en bedre udnyttelse af turene og det 
giver også plads til, at der kan sejles éndagsture uden øget påvirkning af naturen. 
Desuden vil det også til dels eliminere risikoen for hamstring, da der jo så vil være rigeligt med ture at 
trække, når en éndagstur ikke bruger 3 sejladsdage. 

Vi kan læse i sekretariatets indstilling, at et sådant system vil tage et halvt år at bygge, og vi har så vidt vi 
kan regne ud ca. 1,5 år til systemet skal bruges. Vi mener, at 1 år da må være rigelig tid til at teste! 

Alternativt mener vi, at man ville kunne bruge den nuværende platform som en basis til det nye system 
med få og ret simple tilrettelser (såsom nogle tællere der holder øje med, at der ikke er flere end de 260 
kanoer på strækning 1 ad gangen og 110 afgange fra Tørring per dag). Der er selvfølgelig ikke den store 
kontrol, men det er der heller ikke i dag, så sådan et system kan vel bruges som overgangssystem, indtil det 
nye system er færdigt. En simpel anonym rundringning når skyen er udsolgt ville desuden nemt kunne 
afsløre en eventuel hamstring. 

Vi håber meget, I vil tage vores input med i overvejelserne. 

 


