Kajakreglement
For Sæby Ro- & Kajakklub

§1: Formål og gyldighed
Formålet med nærværende reglement er at fremme sikker kajakroning i Sæby Ro- & Kajakklub (”SRKK” / ”Klubben”).
Sikkerhedsreglementet gælder for al roning i SRKK regi – klubbens regi defineres som følger:
-

Roning som sker til og/eller fra Klubbens faciliteter
Roning til Klubbens arrangementer
Roning hvor Klubbens materiel anvendes

Reglementet gælder for Klubbens medlemmer og deres gæster.

§2: Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning
§2.1: Generelle krav
Enhver selvstændig kajakroer skal have bestået et af følgende kurser:
-

SRKK Kajaksikkerhedskursus
IPP2 Havkajak
DGI havkajakroer II

§2.2: Dagligt ro-vand
Klubbens daglige ro-vand strækker sig fra ”Stensnæs” (ved Lyngså) i Syd, til ”Søsportshavnen” (Frederikshavn, Bangsbo) i Nord og 250 meter mod øst i en vinkelret linje fra
kysten. Sæby å er, fra Sæby Vandmølle og frem til åens udløb, også en del af det daglige ro-vand.
Klubbens andre farvande er alt ro-vand i en afstand af indtil 250 meter i en vinkelret linje fra kysten.
Alt farvand udover 250 meter i en vinkelret linje fra kysten betragtes som åbent vand.

§2.3: Roning i dagligt ro-vand
Kajakroeren har ansvaret for egen sikkerhed ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold,
under hvilke roningen foregår.
Inden roning skal roeren:
-

Kende vejrudsigten for turen
Skrive sig ind i Klubbens ro-protokol

Under roning skal roeren:
-

Være iført beklædning, som er tilpasset de aktuelle forhold (eventuelt våd- eller tørdragt)
Bære godkendt (EN 393 eller EN 395) svømme- eller redningsvest med korrekt vægtklasse – en oppustelig vest er ikke tilstrækkelig
Være i besiddelse af et pålideligt kommunikationsmiddel (f.eks. en mobiltelefon) – hvis flere ror sammen tilstræbes det at der medbringes mere end én telefon.

Efter roning skal roeren:
-

Skrive sig ud i Klubbens ro-protokol

§2.4: Roning i andre farvande og på åbent vand
Roning udenfor Klubbens daglige ro-vand må kun ske efter forudgående aftale med Kajakchefen eller en af Klubbens registrerede Instruktører.
Ved roning i andre farvande end det daglige ro-vand anbefales det i tillæg til overfornævnte at:
-

Medbringe et kompas eller andet navigationshjælpemiddel
Medbringe et kort over området, hvis området ikke er kendt
Have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af eksempelvis; havnemole, skrænter eller klipper
Medbringe yderligere nødvendigt sikkerhedsudstyr som er afstemt efter farvandes karakter og turens længde

Ved roning på åbent vand bør kajakroeren desuden:
-

Medbringe reservepagaj eller -paddel, nødblus og slæbetov.
Have en myndig kontaktperson der er bekendt med afgangstidspunkt, område/rute samt forventet hjemkomsttidspunkt
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§3: Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning
§3.1: Roning under instruktion
Klubbens registrerede Instruktører kan medbringe op til 5 kursister hver.
Der skal medbringes førstehjælpsudstyr samt slæbetov ved instruktion.
Kurser må ikke afholdes uden for det daglige ro-vand, dog undtaget af indendørs faciliteter.

§3.2: Roning i lave temperaturer (”Vinterroning”)
Vinterroning er roning ved en vandtemperatur på 10°C eller herunder. Vandtemperaturen kan aflæses på displayet ved Sæby Havns kontor.
Ved Vinterroning må der kun roes op til 50 meters afstand, i en vinkelret linje, fra kysten.
Der må ved vinterroning ikke roes alene.

§3.3: Roning i mørke
Roning før solopgang og efter solnedgang er mørkeroning.
Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Lygten bør kunne ses fra 360° og skal lyse med et hvidt lys, som kan se på en afstand af minimum 300 meter.
Der må ved mørkeroning ikke roes alene.

§3.4: Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik
Roning i og forbi havne og kryds af sejlrender med væsentlig erhvervstrafik må kun ske under ledelse af roere med kendskab til de relevante aspekter af Søfartsreglerne.

§3.5: Roning med gæster
Personer der ikke opfylder de Generelle Krav (§2.1) er Gæster.
Gæster skal ro under ledelse af en kajakroer der opfylder de Generelle Krav (§2.1) og som er medlem af Klubben (”Erfaren Kajakroer”).
Der må medbringes 1 gæst pr. Erfaren Kajakroer.
Der må medbringes 3 gæster pr. registreret Instruktør.

§3.6: Tillægsregler for børn og unge
Personer under 18 år skal altid være ifølge med en myndig Erfaren Kajakroer.
Personer under 14 år skal godkendes af Kajakchefen eller en af Klubbens registrerede Instruktører.

§4: Kajaktyper
Roning i andre kajaktyper end havkajak kræver godkendelse af Kajakchefen eller en af Klubbens registrerede Instruktører.

§5: Andet
Kajakchefen er ansvarlig for vedligeholdelsen af Kajakreglementet.
Kajakreglementet skal godkendes af Klubbens Bestyrelse.
Kajakchefen kan i konkrete tilfælde og med begrundelse forbyde roning eller give dispensation fra Kajakreglementet – permanente dispensationer skal godkendes af
Klubbens Bestyrelse og noteres i medlemsregisteret.

§6: Sikkerhedshændelser og ødelagt materiel
Følgende typer sikkerhedshændelser skal altid rapporteres til Kajakchefen hurtigst muligt efter hjemkomst:
-

Personskade
Farlige situationer der kunne have ført til personskade
Situationer der krævede ikkeplanlagt assistance fra redningstjeneste
Situationer der krævede ikkeplanlagt hjælp fra anden tredjepart

Sikkerhedshændelser rapporteres til kajakchef@srkk.dk (eller Kajakchefen).
Ødelagt materiel rapporteres til kajak@srkk.dk.

Således vedtaget den 09.04.2018,
Bestyrelsen
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