NORDBORG ROKLUB
Medlem af D.F.f.R under DIF

Undertegnede ønsker at deltage i en roaktivitet i Nordborg Roklub. Jeg erklærer på tro og love at
være i besiddelse af en god svømmefærdighed og kan svømme 300 m uden hvil.
Lider af sygdomme der kan afstedkomme kramper og/eller besvimelse: Ja ___ Nej ___ (sæt kryds)
Ved indmeldelse i klubben er det et krav, at der bevises svømmefærdighed ved en svømmeprøve
under overværelse af en repræsentant for bestyrelsen indenfor det første år af medlemskabet.
Se begrundelse for disse krav på bagsiden af denne formular.

Navn

___________________________________

Fødselsdato

___________________________________

Adresse

___________________________________
___________________________________

Email:
Nordborg, den

_____________________Tlf.: ___________
/

, 20__

Underskrift:_____________________________________________________
For personer under 18 år kræves desuden forælder/værges underskrift:

Navn

___________________________________

Adresse

___________________________________
___________________________________

Email:
Nordborg, den

_____________________Tlf.: ___________
/

, 20__

Underskrift:_____________________________________________________
Uddrag af reglement for Nordborg Roklub mht. svømmefærdigheder:
Der skal aflægges en svømmeprøve på 300 m hvert år før sæsonstart.
Hele klubbens reglement kan ses på klubbens hjemmeside: www.nordborg-roklub.dk
(infosiden)

NORDBORG ROKLUB
Medlem af D.F.f.R under DIF

Uddrag af DFfR’s sikkerhedsanbefaling fra oktober 2012. Krav og præciseringer til klubberne
er er nævnt herunder. Sikkerhedsanbefaling i den fulde ordlyd er ophængt i klubhuset.
Arrangementer/Sejlads i klubregi (For medlemmer og potentielle medlemmer)
Sejlads og arrangementer i klubregi betragtes ikke som erhvervsmæssig (sejlads med passagerer). jvf. Ref. 2.
Dette vil sige, at bekendtgørelsen ikke er gældende for konstruktionen og bemandingen af det materiel, der
anvendes til aktiviteter for klubbens medlemmer. Det er ligeledes således, at de arrangementer, der afholdes i
klubberne med henblik på at oplære nye medlemmer og skaffe nye medlemmer, ikke er af erhvervsmæssig
karakter, under forudsætning af at aktiviteterne foregår med forældre/værges tilladelse og i overensstemmelse
med klubbens vedtægter og reglementer.
Klubben skal have vedtægter og reglementer, der på forsvarlig vis fastlægger de retningslinjer, der er
nødvendige for, at klubbens aktiviteter kan foregå på en hensigtsmæssig og sikker måde. Dette burde allerede
nu være opfyldt via de enkelte klubbers vedtægter og reglementer. Det anbefales dog, at Retningslinjerne i Bilag
4 til BEK 956 bruges som vejledning i forbindelse med udarbejdelsen eller revision af klubbernes reglementer
mm.
Det forudsættes, at materiel og sikkerhedsudstyr mm. vedligeholdes på en forsvarlig måde.
Det anbefales. at dette kan dokumenteres via logbøger.
Klubbernes materiel vil ikke være underlagt syn.
Klubben skal sørge for, at alle klubbens medlemmer udviser godt sømandsskab.

Klubben/bestyrelsen har altid et rederansvar, ligesom fører af fartøjet (den ved starten af
sejladsen nominerede styrmand) også har et ansvar for, at sejladsen afvikles under
betryggende forhold og former.
Leje/lån af fartøj uden bemanding
Lejer/låner nogen et fartøj uden bemanding, er fartøjets ejer ikke reder og er derfor ikke ansvarlig for, at fartøjet
kan anvendes på en sikker måde (udarbejde sikkerhedsinstruktionen). Vedligehold af materiel påhviler ejer, og
ejer har ansvaret for, at fartøjet er i forsvarlig stand ved udlånets begyndelse. Bruger/reder må ikke bruge
materiellet, hvis det ikke er sikkert under foreliggende omstændigheder.
Leje/lån af fartøj med bemanding
Lejer/låner nogen et fartøj med bemanding, er fartøjets ejer/operatør også fartøjets reder og har derfor ansvaret
for, at fartøjet kan anvendes på en sikker måde, herunder også ansvaret for at udarbejde en
sikkerhedsinstruktion.
Denne situation vil nok være den normalt forekommende i klubberne, hvorfor kravene til denne aktivitet vil blive
gennemgået i det følgende.

Reder: Klubben/bestyrelsen er reder og har det fulde ansvar for at aktiviteten kan afvikles på
en sikker måde.
Materiel
Det forudsættes, at intet materiel der anvendes i DFfR klubberne har et dimensionstal over 20 (se ref. 4).
Robåde, kajakker og kanoer mm. behøver ikke at være CE mærket, men skal være konstrueret i
overensstemmelse med de for typen sædvanlige anerkendte kriterier, brugsområdet taget i betragtning.
Joller/følgebåde skal være CE mærkede.
Redningsveste/svømmeveste skal som minimum være CE mærket og være beregnet for det påtænkte
operationsområde og personer.
Vedligehold af klubbens materiel og sikkerhedsudstyr er klubbens/bestyrelsens ansvar. Klubbernes materiel vil
normalt ikke være underlagt syn, men kan blive udsat for stikprøvekontrol.
Det er klubbens ansvar, at det nødvendige sikkerhedsudstyr for den påtænkte sejlads er i orden, og det er
styrmandens ansvar, at det er på plads i båden, og at alle er instrueret i brugen.

Eksterne deltagere i aktiviteten (Passagerer)
For umyndige passagerer og passagerer under 18 år skal der afleveres en erklæring underskrevet af
forældre/værge, der bekræfter, at vedkommende må deltage i aktiviteten, samt at vedkommende kan
svømme mindst 300m. For myndige passagerer skal der afleveres en erklæring på tro og love om, at
vedkommende kan svømme mindst 300m. Det skal ligeledes fremgå af erklæringerne, at vedkommende
ikke lider af sygdomme, der kan afstedkomme kramper og besvimelse.

