Regler for opbevaring af privat kajak og
tildeling af plads til samme i Korsør Roklubs
bådhal sæsonen 2018-19:
Alle private kajakker skal være påsat etiket udfyldt med ejers fulde navn og medlemsnummer. Ejer er
ansvarlig for påsætning og efterfølgende vedligeholdelse af etiketten. Etiketten placeres bagerst på
kajakken i bagbord side, så den er læsbar fra gangarealet.
Korsør Roklub har intet ansvar for de opbevarede kajakker og udstyr i tilfælde af tyveri, beskadigelse eller
andet. Ejerne opfordres til at undersøge mulighederne for dækning af tab ved tegning af private
forsikringer.
”Prisen” for opbevaring af privat kajak er pt. en del af kontingentet.
Der kan opbevares 1 kajak pr. medlem. Kajakken skal være klargjort inden opbevaring, således at andre
kajakker i reolen ikke generes af dryppende vand, sand eller lignende. Eventuelt udstyr skal opbevares nede
i kajakken eller liggende på hyldeknægtene, må ikke ligge og flyde på gulvet. Klubbens udstyr må ikke
opbevares i private kajakker
Klubkajakker og private kajakker opbevares pt. I højre side af bådhallen. Klubkajakker ligger i 6 reoler
tættest på portene. Her ligger de mindste kajakker LV (low volume) nederst. Privatkajakker ligger længere
nede i hallen.
Nærværende regler gælder kun for de pladser, som bestyrelsen har allokeret til private kajakker.
Hovedprincippet for tildeling af kajakplads er antal roede km., der løbende er registreret på rokort. Hvis
din kajak ikke er registreret på rokort, rettes henvendelse til Søren Schou. Man kan kun få kajakplads, hvis
man har IPP2 bevis.
Bestyrelsen kan til hver en tid disponere et antal pladser på hylde 1 (nederste) eller hylde 2 (anden
nederste) til opbevaring af private kajakker, hvor ejeren har ”særligt behov” for plads med lettest mulig
adgang,
De resterende pladser på hylde 1 eller 2 tildeles de ejere af privat kajak, som året før (standerstrygning til
standerstrygning) har roet flest km. i privat kajak.
De resterende pladser fordeles også efter længst antal roede km., således at jo færre km., jo højere oppe
ligger man.
Vi vil i vinter forsøge at finde en løsning på lettere adgang til kajakker på de øverste hylder.
Spørgsmål angående kajakker rettes pt. til formand Gitte Gjedsted.

