Kajakreglement, Nibe Roklub
Reglementet er gældende, når der roes ud fra Nibe Roklub, uanset om det er i klubkajak eller privat
kajak. Reglementet gælder ikke for ture i private kajakker i fremmed farvand.

§1. Generelt:
Ethvert nyt medlem skal uanset frigivelsesgrad andet steds fra frigives af en af klubbens egne
instruktører. Ethvert medlem er pligtig til at bidrage til, at kajaksporten kan dyrkes under de mest
betryggende former. Medlemmer er ikke alene forpligtet til selv at overholde de givne regler, men
også at påse at reglerne overholdes af andre. Unge under 18 år skal , når der roes ud, altid have
følgeskab af mindst 1 voksent medlem, som er fuldt frigivet kajakroer. Dennes instrukser skal
følges både før, under og efter turen. Unge under 18 år har kun adgang i klubben, når der er
klubaktiviteter eller ifølge med et voksent medlem. Forældre til unge under 18 år skal gøres fuldt
bekendte med klubbens reglement og skal ved underskrift på indmeldelsesblanketten bekræfte dette.

§2. Roprotokol:
Forinden et medlem begiver sig ud på en tur skal navn, retning, afgangstid samt forventet
hjemkomst indføres i roprotokollen. Efter hjemkomst indføres ankomsttidspunkt samt antal roede
km.

§3Aflåsning:
Når der roes ud, skal klubhus og bådhal være aflåste.

§4. Sikkerhed:
Der aflægges årligt svømmeprøve på 600 m.
Medlemmer skal under roning være iført svømmevest uanset årstid. Det er den enkeltes ansvar at
være iført fornuftig påklædning, se dog specielle krav ved vinterroning.
Det er den enkeltes ansvar at holde entringsfærdigheder vedlige, både hvad angår solo- og
makkeredninger, se dog specielt vedrørende vinterroning. Bestyrelsen kan på et hvilket som helst
tidspunkt forlange entringsøvelserne gennemført.
Der medtages til alle ture i havkajak pumpe samt evt. paddlefloat, og til alle ture i turkajak
medbringes øse eller pumpe. Mindst en roer pr. tur medbringer ovenstående.

§5. Sommerroning:
Krav til alle kajakroere: (12 år og opefter)
Ikke frigivet:
Her må kun roes i følge med instruktør og kun i farvandet mellem havnen, Sebbersund og Valsted.
Delvis frigivet:
Når instruktøren finder det forsvarligt, kan kajakroeren delvis frigives. Dette medfører, at ture må
foretages med andre frigivne kajakroere i farvandet mellem havnen, Sebbersund og Valsted.
Frigivet:
Når instruktøren finder det forsvarligt og efter minimum 50km på et niveau svarende til EPP 2, må
der roes med andre frigivne kajakroere i hele det daglige rofarvand.
Fuldt frigivet:
Det forudsættes at roeren har roet min. 250 km og har et teknisk niveau svarende til EPP3.
Her må roes alene også uden for dagligt farvand. Dog opfordres der til ikke at ro ud alene i meget
åbent farvand.
Ikke fuldt frigivne roere kan tildeles dispensation til at ro uden for dagligt rofarvand, hvis det sker
på tur med fuldt frigivne.

§6. Vinterroning:
Stk. 1 Generelle regler
Vinterroningsreglementet er gældende i perioden fra standerstrygning til standerhejsning.
Der må kun roes i det daglige rofarvand og kun på strækninger, hvor der er isfrit. Man skal ro
minimum 2 personer sammen og følge kystlinjen tættest muligt. Der kan ved speciel aftale med
rochefen afvikles ture i klubkajak uden for dagligt rofarvand.
Kun medlemmer på minimum 18 år må vinterro.
Roeren skal være iført våddragt eller tørdragt.
Roeren skal i indeværende sæson have roet mindst 250 km og have gennemført entringsøvelser.
Der må kun roes mellem solopgang og solnedgang.
Stk. 2 Solo vinterroning
Rochefen og Instruktionschefen (herefter benævnt ”bemyndigende personer”) kan i fællesskab give
tilladelse til solo vinterroning, for indeværende vintersæson, og efter en individuel vurdering.
Kriterierne der skal vurderes ud fra er:
1.
2.
3.
4.

Erfaring (dvs. 1ste års roer kan ikke godkendes) og dømmekraft
Fysisk formåen
Udstyr og beklædning (våddragt type longjohn, heldragt, tørdragt o.s.v.)
Evne til at gennemføre en kontrolleret selvredning i fuld vinterbeklædning på
åbent vand (kun nødvendig for ”Type 2” tilladelse). Øvelse skal udføres i koldt
vand i oktober måned op til standerstrygning. Øvelsen skal demonstreres

overfor instruktionschef, rochef eller en anden bemyndiget person oplyst ved
opslag på Nibe Roklubs hjemmeside.
Der gives 2 typer soloronings-tilladelser:
Type 1 - Roning i dagligt rofarvand og max 50 meter fra grundt vand – For turkajakker og
våddragtbeklædning
Type 2 - Roning uden for dagligt rofarvand og max 200 meter fra kysten – For havkajakker og
tørdragtbeklædning.
Tilladelse jf. ”Type 2” kræver endvidere at roeren medbringer tørt skiftetøj. Endvidere skal der til
svømmevesten fastgøres en mobiltelefon i vandtæt indpakning og en sikkerhedsfløjte
Medlemmer der ønsker at ro solo vinterroning skal selv rette henvendelse til bemyndigende
personer. Tilladelsen skal opslås i nærheden af KM-PCen / logbogen.
Isfri kystlinje og roning i dagslys følger reglerne i stk. 1.
Ved uansvarlig optræden kan tilladelsen til solovinterroning til enhver tid inddrages af
bemyndigende personer i fællesskab, og kan for indeværende sæson ikke tildeles igen.

§7. Børneroere:
Børn under 12 år må kun ro sammen med forælder/værge, som er frigivet kajakroer og medlem af
klubben, eller på klubbens børnehold med instruktør. Forældrene pålægges det fulde ansvar for
egne ture med børn. Det skal dog pointeres fra klubbens side at svømmevest er påkrævet.

§8. Gæsteroere:
Gæster, der er frigivne i anden roklub eller har EPP2, må ro i klubbens kajakker i det daglige
rofarvand sammen med frigivet kajakroer fra Nibe Roklub. Gæster, der ikke er frigivne i anden klub
eller har EPP2, må sammen med fuldt frigivet roer ro i området mellem Havnen Syd, Klosterholm
og campingpladsen.
§9. Behandling af udstyr:
Alle kajakker løftes med forsigtighed og lægges kun på bukke eller på græsset. Efter brug lægges
kajakkerne på bukkene, skylles med rent vand og tørres med en klud inden de løftes ind på plads.
Pagajerne og svømmeveste rengøres ligeledes efter brug.
Klubbens medlemer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i overensstemmelse
med klubbens formål, love og reglementer. Det er dog altid instruktionsudvalget, der bestemmer,
hvilke medlemmer og arrangementer der skal prioriteres i forbindelse med f.eks. daglig roning,
instruktion, fællesture mm.

§10. Privat bådplads:
Aktive medlemmer, der har egen kajak, får så vidt det er muligt anvist en privat bådplads. Dette kan
foregå ved enten at betale gebyr for opbevaring, eller ved at lade kajakken indgå til udlån til
klubbens andre medlemmer. Indgår den under udlån har ejeren dog altid fortrinsret, og kajakken

udlånes kun hvis klubbens resterende kajakker er udlånt. Private kajakker er ikke omfattet af
klubbens tyveriforsikring.
Materialeudvalget vurderer en gang hvert år, hvorvidt de udlånte bådpladser anvendes aktivt og er
berettiget til at bestemme, hvilke medlemmer der skal råde over egen bådplads. Udvalget
bestemmer desuden beløbet for leje af bådplads.

§11. Nøgler:
Nøgler kan udleveres til medlemmer på minimum 18 år efter betaling af depositum, hvis størrelse
fastsættes af bestyrelsen. Medlemmet må ikke være i kontingentrestance. Nøgler kan ved
misligholdelse af reglementet tilbagekaldes og skal tilbageleveres ved udmeldelse.

§12. Dispensationer:
Ethvert medlem af bestyrelsen kan, når vedkommende finder det rimeligt, give dispensation fra
ovennævnte bestemmelser.

§13. Ændringer i reglement:
Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer i eller tilføjelser til foranstående reglement, og det
påhviler de enkelte medlemmer gennem bestyrelsens information herom på opslagstavle og/eller
hjemmeside at gøre sig bekendt hermed.
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