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Velkommen i Kajakklubben
Vi håber, du vil føle dig godt tilpas i klubben og få gode
oplevelser med at ro.
For at ro selvstændigt i vores både skal man være frigivet
til pågældende bådtype.
Klubben råder over havkajakker, turkajakker, polo, surfski,
kanoer og ergometre, samt adgang til svømmehal
Vi opfordrer dig til at holde dig opdateret på vores
hjemmeside. www.holbaek-kajakklub.dk
Når du er logget ind, kan du trykke på pilen ved dit navn og
under ” indstil notifikationer” tilmelde dig, så du får mail.
Du kan også finde klubbens kalender med aktiviteter.

De vigtigste ting du skal vide
Klubliv

Sikkerhed og rolog
• Du forventes at kende vores sikkerhedsreglement.
• Inden du ror ud, skal du skrive dig ind i rologgen, det gøres på
pc´en eller Rokort app
• Efter hjemkomst skriver du dig ud af rologgen

Lån af Kajakker
•
•
•
•
•
•
•

Klubkajakkerne ligger bagved port 4 og 5
Inden brug skal du tjekke om kajakken er i orden
Indstillinger af fodspark foretages altid med kajakken på græs.
Efter brug vaskes kajakken og tørres af, luger lægges i kajakken
Skørt, vest og åre skylles og tørres
Stil ikke årer og pagajer på højkant på fliserne.
Fejl og skader opstået under turen er du selv ansvarlig for at
reparere. Kontakt en ”reparatør” fra listen på tavlen og aftal
tidspunkt.
• Sæt også skilt ved kajak
• Under roskoler har roskolen fortrinsret til kajakkerne
• Alle fartøjer og ergometre kan reserveres via ”rolog”

Privat kajak:
Du har mulighed for at have plads til egen kajak, såfremt der er
Ledige lånepladser
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Når du er medlem af klubben, er du også en del af vores klubliv
Vi hilser på hinanden og præsenterer os, når vi møder ”nye”
Vi har tilbud om fælles roture
Klubture med overnatning
Vinteraktiviteter
Fællesspisninger
Klubaftener med forskellige aktiviteter
Vi deles om rengøringen af klubhuset
Vi har 2 årlige arbejdsdage
Vi har diverse arbejdsgrupper.

