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Formålet med SR’s politik for kajakmateriel er at understøtte et aktivt romiljø i
kajakafdelingen. SR tilstræber at stille tilstrækkeligt og attraktivt materiel til
rådighed for medlemmerne afpasset i forhold til medlemmernes behov og klubbens
økonomiske midler.


SR’s politik, strategi og budget for kajakmateriel gælder for materiel til
senior-, ungdoms- og børneroere i motionskajak. Undtaget herfra er
elitemateriel, som hører under elitepolitikken, som dog koordineres med
kajakchefen.



Det overordnede ansvar for SR’s kajakmateriel ligger hos den siddende
kajakchef.



SR stiller kajakker, pagajer, svømmeveste og cockpitovertræk til rådighed for
klubbens medlemmer.



Privat udstyr er velkomment, dog tilbyder SR kun opbevaring af private
kajakker såfremt der er overskydende plads. En aftale om opbevaring af
privat kajak skal fornyes mindst en gang om året og plads t il klubkajakker vil
have førsteprioritet.



SR’s kajakmateriel skal til stadighed kunne tilfredsstille alle brugergrupper
herunder: Kaproere, motionsroere, turroere, ungdomsroere og børneroere.



Der sættes et mål og lægges en strategi for indkøb af nyt materiel, som går
tre år ud i fremtiden og revideres årligt.



SR indkøber nyt materiel for egne midler ud fra materielstrategien. Samtidig
søger SR fonde og sponsorer, der kan medvirke til fornyelse af materiel.



Kajakker afskrives over 10 år, og det tilstræbes at langt størstedelen af
klubbens kajakker er under 10 år gamle.



Materiel vil løbende blive udskiftet i takt med at vi anskaffer nyt. Vi vil ikke
have kajakker liggende, der aldrig bliver brugt. Disse kajakker skal enten på
vandet igen, sælges eller afskaffes på anden vis.



SR’s kajakmateriel vedligeholdes primært af medlemmerne. Ved særligt
omfattende eller komplicerede skader, kan kajakker sendes til reparation på
et professionelt værksted.



SR’s kajakmateriel hører hjemme i klubbens lokaler, i SkovserRo eller på
TCB. Dog kan materiel udlånes til medlemmer med kajakchefens s kriftlige
godkendelse. Jævnfør i den forbindelse roreglementet for langture.
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