REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT
1. Rodragt
Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort
træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og
navn.

2. Rochef/kajakchef
Rochef/kajakchef eller disses stedfortrædere har tilsyn med og ansvar for den daglige
roning. De træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til materiellets benyttelse
og kan udstede roforbud, både af materielhensyn og af vejrhensyn.

3. Instruktion
Nye roere må kun instrueres af de af bestyrelsen godkendte instruktører.

4. Dagligt rofarvand
Klubbens daglige rofarvand er kyststrækningen fra Rosenholm bådelaug i nord - til
bunden af Århus Lystbådehavn i syd. Al roning skal foregå så tæt ved kysten som
forholdene tillader og det er under ingen omstændigheder tilladt at krydse over
direkte fra ”klodsen ved Studstrup” til Vosnæs pynt.

5. Pligter og ansvar
Styrmanden henholdsvis kajakroeren står til ansvar overfor rochefen/kajakchefen og
skal for hver tur sikre at:


Turen registreres i rokort.dk umiddelbart før turen påbegyndes og når turen er
afsluttet.



Roningen foregår i overensstemmelse med reglementet.



Materiellet behandles med omhu.



Rengøring af materiel finder sted efter turen.
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Styrmanden har endvidere pligt til at indberette evt. overtrædelser af reglementet til
bestyrelsen.
Styrmanden henholdsvis kajakroeren er pligtig at indberette enhver skade, der opstår
på båden i hans varetægt. Skaden indføres i rokort.dk. Ved alvorligere uheld
udfærdiges rapport til bestyrelsen, som så afgør, om uheldet er hændeligt, eller om
der kan pålægges medlemmet erstatningspligt.
Roning skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med det til enhver tid gældende
reglement for Egå Marina.

6. Registrering af tur
Styrmanden henholdsvis kajakroeren registrerer turen umiddelbart inden båden går
ud. Straks efter hjemkomsten afsluttes turen og antal roede kilometer registreres.
Rokilometer–statistikken opgøres på grundlag af registreringer i rokort.dk.
Sølvåre/pagaj kan erhverves efter 800 km på én sæson, guldåre/pagaj efter 1500 km.
Kun den første sølv-/guldåre eller -pagaj betales af klubben.

7. Svømning
Ethvert medlem skal kunne svømme. Snarest efter indmeldelse skal der aflægges
prøve i fri svømning eller fremvises attest for svømmefærdigheden for bestyrelsen
eller en af bestyrelsen udpeget person.
For at opnå kajakret aflægges der prøve i 600 m fri svømning.
For at opnå roret aflægges der prøve i 300 m fri svømning.
Desuden skal der for at opnå roret aflægges prøve i at træde vande, iklæde sig
redningsvest i vandet samt svømme mellem årer. Prøve i at træde vande og iklæde sig
redningsvest kan udelades hvis roeren altid roer med redningsvest.
For at opretholde kajakret og roret skal ovenstående prøver aflægges hvert år.
Svømning mellem årer for roret, er kun obligatorisk første år efter indmeldelse.
Bestyrelsen kan undtagelsesvis give medlemmer dispensation, så de nævnte prøver
ikke skal gentages hvert år. Dispensation gives udelukkende i forbindelse med roning i
robåd. Et medlem med dispensation kan kun ro inden for dagligt rofarvand.

8. Frigivelse
Kajak/havkajak
Når roeren har opnået fornøden færdighed i beherskelse af kajakken, og roeren har
vist sig i stand til, efter kæntring, at bjærge sig selv og kajakken, samt har
dokumenteret indsigt i og forståelse for klubbens regler, kan kajakchefen meddele
frigivelse til soloroning inden for dagligt rofarvand, når i øvrigt følgende betingelser er
opfyldt:
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Man skal være fyldt 13 år.



Man skal kunne bjærge sig selv og kajakken efter en kæntring 200 m. fra land.
Umiddelbart herefter skal kajakken kunne tømmes og entres fra stranden. (kun turog kap-kajak)



Man skal kunne udføre “Makkerhjælp”.



Man skal have roet min. 75 km.



Man skal have kendskab til de almindelige regler for sikkerhed til søs jvf.
Søsportens Sikkerhedsråd.

Bestyrelsen kan inddrage rettigheder til at ro uden ledsagelse.
Medlemmer der ikke er frigivet, skal ledsages af et frigivet medlem, som er fyldt 16 år.
Særlige regler for kajakroere under 16 år.
For at opnå ret til at ro uden ledsagelse (frigivet) skal man ud over det i
frigivelsesreglerne nævnte opfylde følgende betingelser:


Man skal have sine forældres / værges tilladelse til at ro alene.



Bestyrelsen skal vurdere, at frigivelsen er forsvarlig.

Robåd
Når roeren behersker roteknik og kommandoer, samt har gennemgået alle elementer i
rokurset, kan rochefen meddele frigivelse til deltagelse i almindelig roning.
Coastal
Forudsætter roret til robåd.
Ret til at ro i coastalbåde kan opnås efter introduktion til coastalbåde og en tur på min
8 km med en coastal-instruktør.
Styrmandsløse coastalbåde (1x og 2x) skal have uddannet korttursstyrmand om bord,
som over for coastal-instruktør har dokumenteret evne til at manøvrere både uden
styrmand.

9. Gæsteroning
Gæsteroere kan enten være personer fra en anden ro- eller kajakklub eller personer
uden medlemskab af en anden klub.
Gæsteroere fra en anden ro- eller kajakklub
Defineres som en frigivet roer fra en anden klub, som ønsker at foretage en rotur i
vores daglige rofarvand og med brug af vores udstyr og både.
Det medlem af Egå Rosport som tager gæsteroeren med på vandet har ansvar for at
turen registreres korrekt i rokort.dk (gæsteroerens fulde navn og klub) og at roningen i
øvrigt foregår efter klubbens vedtægter og reglement.
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Gæsteroning – personer uden medlemskab af en anden ro- eller kajakklub
 Kun instruktører godkendt af Egå Rosport bestyrelse må tage disse personer med
på vandet.
 Regler i sikkerhedsinstruks for åbent hus og tilsvarende arrangementer skal følges
og den person som skal med på vandet skal registreres og skrive under på at
vedkommende kan svømme og ikke lider af sygdom, som kan medføre pludselige
kramper eller bevidstløshed.
 Registrering sker i sikkerhedsmappe i skema: Registrering af ”ikke medlemmers”
deltagelse i aktivitet på vandet i Egå Rosport.
 Umyndige personer må ikke medtages uden at der samtidig findes underskrevet
tilladelse fra forældre/værge.

10. Sikkerhed/sikkerhedsudstyr
CE godkendt svømmevest skal altid bæres af kajakroere under roning. Dog må
kajakroere, som inden for de seneste tre år har roet sammenlagt mindst 500 km i kajak
- når forholdene tillader det og på eget ansvar - ro uden vest i perioden fra 1. maj til
30. september. Svømmevesten skal dog altid medbringes i kajakken.
Der skal medbringes én CE godkendt redningsvest pr. mand i robåden på alle ture.
Denne må kun anvendes efter hensigten.
Alle robåde og kajakker skal være forsynet med et let tilgængeligt øseredskab således
fastgjort, at det ikke kan gå tabt ved kæntring.
Enhver privat kajak, der benyttes af medlemmer i Egå Rosport, skal være godkendt
som sødygtig af kajakchefen.

11. Styrmandsret
Styrmandsret kan gives af bestyrelsen.
Styrmandsaspiranten skal have gennemgået det relevante kursus.
Styrmanden har ansvaret for roere og materiel, og vedkommendes anvisninger på
turen skal ubetinget følges. Styrmanden må skønne, om det er nødvendigt selv at
sidde ved roret.
Styrmandens dispositioner må ikke kritiseres på turen, men klager over en styrmand
kan ved hjemkomsten forelægges bestyrelsen, som kan inddrage styrmandsretten, hvis
den skønnes misbrugt.

12. Vinterroning
Roere med minimum 200 kilometers roning i indeværende sæson opnår automatisk uden yderligere aftale - ret til vinterroning i henholdsvis robåd og kajak. For øvrige
roere gælder, at roning i tidsrummet fra standerstrygning og indtil standerhejsning kun
må ske efter aftale med rocheferne.


Under vinterroning skal samtlige roere være iført en CE godkendt redningsvest og
kajakroere skal være iført en CE godkendt svømmevest.



Roerne skal bære egnet påklædning under roning.
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Der må kun roes, når vejrforholdene er forsvarlige, dvs. der tages stor hensyn til
vandtemperatur, sigtbarhed og lufttemperatur, vindhastighed m.m.



Kajakroere under 16 år, der har opnået ret til vinterroning, må ikke ro alene efter
Standerstrygning.



For roere i robåde gælder desuden, at der kun må skiftes på positioner, hvorfra alle
kan gå i land, dvs. der må kun skiftes pladser i båden, når alle i båden kan bunde på
det sted, hvor man skifter.

13. Langtursroning
Al roning uden for dagligt rofarvand betragtes som langtur. Dog betragtes deltagelse i
konkurrencer ikke som langtur.
Tilladelse til langtursroning gives efter forudgående ansøgning af rochef/kajakchef eller
en anden af bestyrelsen bemyndiget person. Ansøgning foretages i god tid forud for
turens afvikling. Ansøgningen godkendes og arkiveres i klubbens langtursprotokol.
Telefonisk langtursbevilling kan kun gives i specielle tilfælde.
Specielt for kajakker
For at opnå langtursret til kajak skal man være frigivet og have roet min. 200 km.
Roning skal foregå under hensyntagen til, at man under alle forhold er i stand til at
bjærge sig selv og sin kajak i land. I tilfælde hvor der sættes over bugter og vige, må
dette kun ske i turkajak/havkajak og hvis der er minimum to kajakker eller en følgebåd
med på turen. Afstanden til nærmeste kyst / bred må dog aldrig overstige 2,5 km.

14. Indeblæsning
Ved indeblæsning kontaktes ro-/kajakchefen eller den, som har bevilget turen for at
lave aftale om turens afbrydelse og evt. afhentning af både.
Alle udgifter i forbindelse med hjemtransport afholdes af bådens mandskab.

15. Bådtrailere
Klubbens trailere må ikke benyttes uden rochef/kajakchef tilladelse. Træffes disse ikke,
SKAL andre af bestyrelsen bemyndigede personer kontaktes.

16. Klubhus
Nøglebrik til huset udleveres mod afgift til alle medlemmer over 16 år. Der kan på
forespørgsel knyttes kode til nøglebrik. Nøglebrikken og koden er strengt personlig og
må ikke overdrages.
Egå Rosport har intet ansvar for private ejendele efterladt i bådene eller på klubbens
område i øvrigt.

17. Motionsrum
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Motionsrummet er udelukkende for Egå Rosports medlemmer.

18. Private kajakker
Det er den til enhver tid fungerende bestyrelse i Egå Rosport, der træffer beslutning
om et medlem kan få tildelt plads til en privat kajak i klubbens bådehal. Tildeling sker i
det omfang der er ledig plads og med udgangspunkt i nedenstående vilkår.









Kun medlemmer der betaler aktivt kontingent, kan få anvist en plads.
Anmodning om plads til egen kajak skal fremsættes til bestyrelsen i god tid forud
for ønsket om ibrugtagning.
Et medlem kan maksimalt tildeles plads til en kajak. I det omfang der er ledig plads,
kan kajakchefen dispensere herfra.
Kajakchefen bestemmer hvilke pladser der kan benyttes til private kajakker, og kan
til enhver tid foretage omplaceringer eller inddrage pladser.
Nyindmeldte medlemmer, der er i besiddelse af en kajak, kan ikke samtidig med
indmeldelse forvente, der kan anvises plads til egen kajak.
Kajakchefen kan kræve en privat kajak fjernet såfremt kajakken, uden forudgående
aftale, ikke har været benyttet i over tre måneder inden for en rosæson.
Herudover skal kajakken have roet 200 km per sæson, heraf minimum de 100 km i
dagligt rofarvand.
Ved udmeldelse af klubben skal kajakken fjernes.
Private kajakker henligger for egen risiko. Egå Rosport har ingen forsikring der
dækker private kajakker i klubben.
Vedtaget på generalforsamlingen 2017
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