Skelskør Roklub
Kajak Reglement
§ 1. Formål og gyldighed
1. Kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet af
Dansk Kano og Kajak Forbund.
2. Dette reglement, som er en del af Skelskør Roklubs vedtægter, skal supplere forbundets
sikkerhedsbestemmelser med hensyn til lokale forhold og lokale bestemmelser.
3. Bestemmelserne gælder Skelskør Roklubs medlemmer og deres gæster.

§ 2. Roning i dagligt rofarvand
1. Klubbens daglige rofarvand er Skælskør Nor, Inderfjord og Yderfjord samt til Stigsnæs Havn
mod syd og Egerup Strand mod nord. Højest 300 m. fra kysten.
2. Roning er ikke tilladt på de skraverede områder, som der er angivet på det opsatte
oversigtskort for det daglige rofarvand.
3. I overensstemmelse med DKF's sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret
for sikkerheden ved roningen.
4. Alle roere skal medbringe godkendt svømmevest i kajakken.

§ 3. Kajakret m.m.
1. For at opnå kajakret, dvs. retten til at ro alene i kajak, kræves at roeren:
- er fyldt 15 år
- kan svømme mindst 600 m
- i tilfælde af kæntring kan bjærge sig selv i land
- har kendskab til lovgivning og lokale forskrifter, herunder dette reglement
- har modtaget den fornødne instruktion.
2. Kun instruktører, godkendt af bestyrelsen, kan frigive medlemmer efter bestået prøve i
henhold til IPP2 regler
3. Medlemmer uden kajakret må kun ro ifølge med en erfaren kajakroer med K3, som er

godkendt af bestyrelsen til dette.
4. Medlemmer med kajakret 1 (K1) må ro alene fra klubhuset til Slagternæs, samt til Egerup
Strand ifølge kajakroer med kajakret 2 (K2) og til Stigsnæs ifølge kajakroer med kajakret 3
(K3).
5. For at opnå K2, kræves:
a. K1.
b. Roet mindst 80 km i kajak med K1 inden for et år efter deltagelse på kajakkursus
6. Medlemmer med K2 må ro fra klubhuset og til Egerup Strand, samt til Stigsnæs, i Noret og
langtur ifølge med kajakroer med K3.
7. For at opnå K3 kræves:
a. K2.
b. Roet mindst 200 km i kajak med K2 indenfor to år efter deltagelse på kajakkursus
8. Medlemmer med K3 må ro i det daglige rofarvand og langture.
9. Medlemmer med K1 samt ikke frigivne roere skal altid bære redningsudstyr.
10. Medlemmer med K2 og K3 kan nøjes med at medbringe godkendt svømmevest i
månederne juni, juli og august. Dog skal alle altid bære godkendt svømmevest ved roning
gennem kanalen.
11. Kajakroere har selv ansvaret for at opretholde tilstrækkelige færdigheder i redningsøvelser.
Hvis bestyrelsen, i samråd med klubbens kajak-instruktører skønner, at fortsat roning er
uforsvarlig på grund af ikke vedligeholdte færdigheder, kan kajakretten begrænses, evt.
inddrages.
12. Rochef bekendtgør når roning i kajak tillades uden særlige forholdsregler.

§ 4. Turleder/Hjælpeturleder
1. En turleder er en roer med K3 samt erfaring med langtursroning.
2. En turleder kan udpege en hjælpeturleder, når en stor gruppe deles op.

§ 5. Inden turen
1. Roeren skal efterse materiellet for fejl og mangler inden turen. Konstateres der alvorlige
fejl eller mangler, sættes kajakken ud af drift og materielforvalteren underrettes.
2. Roeren er ansvarlig for at turen indskrives i rojournalen, herunder kajak, mandskab og
forventet mål.

§ 6. Under turen
1. Roere har medansvar for at der opretholdes ro og orden når flere kajakker følges ad.
2. En roer skal altid efterkomme en instruktørs eller turleders anvisninger.
3. Efterkommer en roer ikke en anvisning, kan instruktøren/turlederen indberette denne til
bestyrelsen.
4. En roer kan indberette en instruktør/turleder til bestyrelsen, såfremt roeren mener at
instruktøren/turlederen har overtrådt eller tilsidesat reglementer og lovligt trufne
beslutninger.

§ 7. Efter turen
1. Roeren skriver kajakken ud i rojournalen efter hjemkomst og kajak rengøres. Er der sket
skader på materiellet sættes kajakken ud af drift og materielforvalteren underrettes.

§ 8. Roning i andet rofarvand / langtur
1. Andet rofarvand er søer, åer og kyststrækninger op til 300 m fra kysten, som ligger udenfor
klubbens daglige rofarvand.
2. Enhver tur udenfor Skelskør Roklubs daglige rofarvand, jf.§ 2, er langtur.
3. Roer/turleder er altid ansvarlig for, at gældende regler, herunder dette reglement, søloven
og søvejsreglerne overholdes.
4. Kaproning er undtaget herfor, men skal følge arrangørernes regler.

§ 9. Materiel
1. Bestyrelsen fastsætter hvilke kajakker der må anvendes til langture.
2. Havkajakker skal medbringe paddlefloat, spraydæk, øsekar, svamp, lænsepumpe samt
bugserline.
3. Tur/kapkajakker skal medbringe spraydæk og øsekar.
4. Der henvises til IPP3 vedr. udstyr der bør være med på langtur i en kajak eller i en gruppe.

§ 10. Ansøgning om langtur
1. Enhver langtur i klubbens både skal godkendes mht. deltagere og materiel af rochefen.
Dette kan gøres telefonisk.
2. Der kræves dog ikke godkendelse, hvis langturen har en varighed på under en dag, der ikke
roes før solopgang og efter solnedgang og distancen ikke overstiger 60 km.
3. Består langturen af flere kajakker udnævnes en turleder.
4. En kontaktperson oplyses ved indskrivning i rojournalen.
5. Der medbringes én mobiltelefon i vandtæt pakning.
6. Rochefen kan med henvisning til sikkerhed afslå anmodning eller stille særlige krav.
7. Rochefen kan dispensere fra visse krav m.h.t. bådtyper og udstyr.

§ 11 Langturens afvikling
1. Enhver roer på langtur har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige
reglementer og forhold, som måtte gælde for de strækninger der passeres.
2. Turleder har pligt til at søge land, hvis én deltager ønsker dette.
3. Langture må kun udføres under gunstige vejr- og sø forhold. Ved optræk til uvejr, blæst
eller tåge skal der straks søges land.
4. Turlederen skal en gang dagligt være i kontakt med den oplyste kontaktperson og ved

ændringer af turens mål og tidspunkt for hjemkomst skal der gives besked herom.

§12. Roning på åbent vand
1. Ved åbent vand forstås alt rofarvand, der er over 300 meter fra kysten. Der gælder særlige
regler for roning på åbent vand.
2. En kajak, der er på langtur, skal følge kystlinjen, når bundforholdene ikke hindrer det og må
ikke være længere ude, end at roeren kan bjærge sig selv og kajakken.
3. For havkajakker er det tilladt at sætte over bugter, vige, sunde, fjorde og åbent vand, hvis
turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dette skal ske ifølge med anden havkajak eller
robåd.

§ 13. Vinterroning
1. Vinterroning forstås som roning mellem standerstrygning og standerhejsning.
2. Vinterroning kræver K3 samt underskrevet vinterroningsblanket, hvor der skrives under på
at dette foregår på eget anTilladelse til vinterroning skal ansøges skriftligt hos bestyrelsen
hvert år og man skal være fyldt 18 år, eller have en skriftlig tilladelse fra
forældremyndigheds indehaver.
3. Det tilladte rofarvand for vinterroning dækker Skælskør Inderfjord og Yderfjord.
4. Roning er ikke tilladt på de skraverede områder, iht. oversigtskort for daglige rofarvand.
5. Kajakreglementet skal overholdes.
6. Bestyrelsen kan afslå at give tilladelse til vinterroning med skriftlig begrundelse.
7. Vinterroning må kun finde sted fra solopgang til en time før solnedgang og kun når vejret
tillader det. I tilfælde af isdannelse er roning ikke tilladt.
8. Der skal altid bæres godkendt svømmevest. Det anbefales at bære våddragt eller tørdragt
9. To kajakker skal altid følges ved roning om vinteren.
10. Der bør medbringes én mobiltelefon i vandtæt pakning.

§14. Roning i mørke
1. Daglig roning er fra en halv time før solopgang til en halv time efter solnedgang. Efter
solnedgang skal kajakken føre hvidt lys, der skal være synligt hele vejen rundt.
2. Kun roere med K3 må ro efter solnedgang ifølge med anden kajak og iført godkendt
svømmevest. Ved planlagte ture må K2 deltage sammen med K3.

§15. Klubbens sikkerhedsmæssige forpligtelser
1. Det påhviler klubbens bestyrelse at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben.
2. Klubben skal orientere nye medlemmer om både forbundets og klubbens
sikkerhedsbestemmelser og om de risici, der kan være ved at ro i kajak. Klubben skal
løbende oplyse alle medlemmer om nødvendigheden af at vedligeholde de
sikkerhedsmæssige færdigheder.
3. Klubben skal sikre, at alle kajakker og alt sikkerhedsudstyr, der bruges i klubregi, dels er i

sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, dels er mærket, så de i tilfælde af havari nemt kan
identificeres. Dette gælder også private kajakker, der er hjemmehørende i klubbens
faciliteter.

§16. Medlemmernes personlige sikkerhed
1. Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes
færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilke roningen
foregår.
2. Den frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.
3. Alle roere skal medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest.
Vesten skal bæres af:
- Børn og unge under 14 år hele året.
- Ikke-frigivne roere hele året.
- Alle roere i vinterhalvåret, det vil sige fra standerstrygning til standerhejsning.

§17. Særlige forhold for børn og unge
1. For børn og unge under 12 år gælder, at de
- skal være i stand til at svømme mindst 600 m
- altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år.
2. Unge mellem 12 og 15 år, som er frigivet, må ikke ro ud alene

§ 18. Sanktioner
1. Såfremt et medlem groft overtræder eller tilsidesætter nærværende reglement, kan
bestyrelsen iværksætte sanktioner.
2. Sanktioner truffet af bestyrelsen kan af det pågældende medlem ankes til afgørelse på
førstkommende generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2015.

Max Hansen ___________________

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2016.

Max Hansen ___________________

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2017

Max Hansen___________________

