Ro- og sikkerhedsreglement for Brøndby Kajakklub

Ro- og Sikkerhedsreglementet er gældende for alle medlemmer af
Brøndby Kajakklub (BRKK).

Frigivelse af roere
Før en roer kan blive frigivet roer i Brøndby Kajakklub, skal vedkommende:






kunne svømme mindst 600 meter (svømmebevis skal forevises på forlangende)
have gennemført og bestået BRKK’s kajakkursus eller tilsvarende jf. DKF.
Chefinstruktøren kan, på opfordring fra en BRKK instruktører, anmode et nyt BRKK
medlem, herunder roere med EPP2 bevis erhvervet ved andre DKF-udbydere, om
at bevise sine færdigheder i bl.a. selv- og makkerredning.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde administrativt frigive en roer, der på
anden måde skønnes at have tilegnet sig tilsvarende forudsætninger/færdigheder.
Hvis en roer ikke består rokurset og dermed ikke opnår et færdighedsniveau
svarende til EPP2, kan roeren frigives til makkerroning i en periode på maksimalt ét
år – så roeren derved for mulighed for at træne de manglende færdigheder.

Roning
Nedenstående gælder for den bådtype (hav- eller turkajak), man er uddannet til.







Enhver roer skal selv være i stand til at vurdere egen sikkerhed, herunder vind og
vejr, påklædning, udstyr mv.
Klubben anbefaler at roere der ønsker at ro i vintersæsonen (perioden fra
standerstrygning til standerhejsning) gennemfører BRKK’s vinterkursus.
For havkajak gælder, at der bæres rednings- eller svømmevest hele året, og at der
skal medbringes sikkerhedsudstyr: line, paddle float og pumpe i kajakken. Der skal
være mindst et sæt pr gruppe.
BRKK rokursuselever, der ikke har bestået BRKK-rokurset, og er blevet godkendt til
makkerroning og må kun ro i følge med en frigivet roer.
For turkajak gælder, at rednings- eller svømmevest medbringes i båden hele året.
Roere under 18 år skal altid være i følge med voksne og være iført rednings- eller
svømmevest hele året, dog kan roere under 18 år ro alene under forudsætning af
forældres skriftlige tilladelse.

Rokort
Inden afsejling udfyldes rokortet elektronisk jf. www.rokort.dk:
Ved hjemkomst afsluttes turen og kilometerantal anføres.
Der føres ingen kontrol på evt. manglende hjemkomst, hvorfor ansvaret for
oplysning om ovenstående til pårørende eller andre, alene påhviler den enkelte roer!

Ro- og sikkerhedsreglement for Brøndby Kajakklub
Brug af klubbens udstyr
Den enkelte roer har ansvaret for kajakker og andet udstyr, der lånes af klubben.
Eventuelle skader opstået ved brug skal udbedres med det samme. Hvis det ikke er
muligt, skal materialeforvalteren kontaktes. Eventuelle udgifter kan påhvile roeren.
Ønsker man at låne kajakker mm. til en tur over flere dage, skal det aftales med BRKK’s
formand eller næstformand.
Ved brug er man ansvarlig for at




Alt udstyr rengøres og sættes på de rigtige pladser
Kajakken skal spules og derefter tørres både indvendigt og udvendigt. Lugerne
tages af og placeres i kajakken.
Private kajakker rengøres, så de ikke sviner andre kajakker til.

Gæsteroning
Du er velkommen til at tage op til 2 gæster med på en rotur. Du kan låne klubkajak, pagaj
og sikkerhedsudstyr til dine gæster.
Udgangspunktet for at kunne medtage en gæsteroer er, at du selv er frigivet
roer i BRKK og kan/vil påtage dig ansvaret for dine gæsters sikkerhed.
Det henstilles at du højst 3-4 gange på en sæson tager den samme gæst med ud at ro.
Flittigere gæster opfordres til at melde sig ind i klubben.
Du vurderer din gæsts færdigheder og dermed hvor og hvornår, det er ansvarligt at ro.
Gæsten skal altid bære svømmevest.
Ansvaret for denne vurdering er dit - og kun dit, og du bærer det fulde ansvar
for såvel din gæst, som for evt. lånt klubmateriel.
I forbindelse med roturen skal du på dit rokort notere bestemmelsessted samt gæstens
navn samt navn eller nummer på den båd, der lånes af gæsten. Relation til medlemmet
anføres.

Ovenstående reglement evalueres løbende af bestyrelsen, dog mindst en gang om året.
Nærværende reglement/bestemmelse er revideret og vedtaget af bestyrelsen oktober 2017

