Definitioner, krav og rettigheder i Horsens Kajakklub 2015
Status

Kursist

Kursist / Delvis frigivet

Frigivet

Fuldt frigivet

Definition og krav

Optaget på Begynderhold og
bestået 600 m svømmeprøve

Grundlæggende manøvrering af kajak der gør
roeren i stand til at tage på vandet sammen
med en instruktør eller delvist frigivet roer i
godt vejr i sommerhalvåret. Har bestået
svømme- og makkerhjælpsprøven.

Roeren er i stand til at færdes sikkert i
beskyttet farvand. Har bestået svømme- og
makkerhjælpsprøven samt bjærgningsprøven
samt roet min. 100 km. Kendskab til DKF's
sikkerhedsbestemmelser. Minimumsalder: 14
år

Roeren er i stand til at ro sikkert i let til jævn
vind. Har bestået alle prøver, har deltaget i
klubbens sikkerhedsdag, roet mindst 500 km,
roet i fremmed rovand samt roet mindst en
sommer- og vintersæson.

Rettigheder

Deltage mandag og torsdag på
begynderkurset.

Deltage mandag og torsdag på begynder-kurset
samt benytte alle HKK faciliteter og deltage i
alle HKK arrangementer. Roning må kun foregå
under ledsagelse af en anden delvist frigivet,
frigivet eller fuldt frigivet roer. Kun roning i
turbåde, i bådklasse 100 eller 200. På Horsens
Fjord må der roes langs nordkysten indtil
Husodde med passage af Sundet begge veje.
Der skal altid bæres svømmevest. Afstand fra
land max. 100 meter. Roning kun mellem
solopgang og solnedgang. Vinterroning kun
under ledsagelse af fuldt frigivet roer, og en af
roerne skal være fyldt 16 år. Længere end
Husodde eller i fremmed rovand kun sammen
med en fuldt frigivet roer. Ingen deltagelse i
stævner uden for klubben.

Benytte alle HKK faciliteter samt deltage i alle
HKK arrangementer. På Horsens Fjord må der
roes langs nordkysten indtil Brakør. Derudover
må der roes på Bygholm Sø. Roning kun
mellem solopgang og solnedgang. Vinterroning
kun under ledsagelse af frigivet roer og en af
roerne skal være fyldt 16 år. I fremmed rovand
kun sammen med en fuldt frigivet roer.
Medlemmer, der er på EPP2 eller derover kan efter at have vist at de besidder en rimelig
sikkerhed ved roning i kapbåd - opnå tilladelse
til at ro kapbåde i det daglige ro-område som
beskrevet ovenfor. Må deltage i havneræs.

Benytte alle HKK faciliteter samt deltage i alle
HKK arrangementer . Må ro langture i fremmed
rovand på egen hånd; 14-16 årige dog kun hvis
forældre/værge skriftligt har accepteret dette.
Begyndere fra det foregående år kan tidligst
opnå fuld frigivelse den 1. maj. Må deltage i
diverse løb.

Delvis frigivet i Horsens Kajakklub svarer til EPP
niveau 1.

Frigivet i Horsens Kajakklub svarer til EPP
niveau 2.

Fuldt frigivet i Horsens Kajakklub er meget lig
EPP niveau 3, her kræves dog yderligere en
teoretisk og praktisk prøve, som aflægges over
for ekstern instruktør.

Egenfærdigheds
1-3 niveau

EPP

Uanset status og niveau følges sikkerhedsbestemmelser for Horsens Kajakklub.

