Reglement for Strib Ro og Kajakklub.
Roning i kajakker.
Kajakreglement.
Reglementet er ”Grundloven” for kajakroning i Strib Ro-og Kajakklub.
Enhver, der ønsker at ro kajak i Strib Ro-og Kajakklub, skal gøre sig bekendt med dette reglement.
Spørgsmål vedrørende dette reglement skal rettes til Roklubbens bestyrelse.

Brug af klubbens kajakker.
Generelt:
Strib Ro-og Kajakklubs kajakker må kun benyttes af roklubbens medlemmer, og personer, der har
fået tilladelse hertil af foreningens bestyrelse.
Brug af klubbens kajakker sker på eget ansvar.
Skader på kajakker og udstyr skal straks meddeles roklubbens bestyrelse og man skal sikre sig, at defekt udstyr ikke kan
benyttes af andre.
Private kajakker, som optager plads i bådhallen, kan benyttes af andre klubmedlemmer, hvis der mangler kajakker til en
aktivite”t” er til klubbens disposition, hvis der mangler kajakker til en aktivitet.
Kajakker kan reserveres til langtur efter aftale med bestyrelsen.

Før, under og efter kajakroturen:
Forud for enhver kajak rotur skal roeren indskrive sig i roprotokollen med afgangstidspunkt, målet for turen, samt
forventet hjemkomsttidspunkt.
Ved hjemkomst skal man skrive sig ud, så der ikke er tvivl om, at man er kommet hjem i god behold.
Hvis en planlagt kajaktur afbrydes før hjemkomst, skal der gives besked til Roklubben.
Forud for turen, er det et krav, at roeren har gjort sig bekendt med farvands- og vejrudsigten.
Roeren skal sikre sig at kajakken er intakt, luger er forsvarligt lukkede og at der medbringes udstyr svarende til turens
udfordringer.
Der må udelukkende siddes op i kajakken, hvor vanddbyden er tilstrækkelig og kajakken flydende.
Kajakker må kun i nødstilfælde roes ind på land. Hvis muligt, skal udstigning på strand ske når kajakken er flydende.
Efter kajakturens afvikling skal kajakken skylles med ferskvand og aftørres. Luger skal åbnes og evt. vand i kajakken
skal tørres op.

Hvem må ro kajak?
Klubbens kajakker må benyttes, i forhold til i hvilken kategori roeren er klassificeret (se efterfølgende).
Kajakroere inddeles i 4 kategorier:
•
•
•
•

K-0 Nybegyndere under instruktion.
K-1 Frigivet let øvede kajakroere.
K-2 Fuldt erfarne kajakroere.
Gæster.

For at blive frigivet, skal man være fyldt 12 år. Unge under 16 år må ro i selskab med en frigiven roer over 18 år, som
har det fulde ansvar for roningen og den unges forældre eller værge skal have givet skriftlig tilladelse dertil.

K-0
Nybegynder under instruktion:
En nybegynder er en uøvet kajakroer, der er under instruktion.
K-1
Frigivet let øvet kajakroer:
En let øvet kajakroer har gennemført kajakinstruktionskursus i Strib Ro-og Kajakklub eller har i praksis
demonstreret færdigheder svarende til EPP-2 kravene, er sikker i makker- og egenredning, har erhvervet
godt kendskeb til SRK’s rofarvand og er vidende om sikkerhed og planlægning i forbindelse med kajakroning.
K-2
Fuldt erfaren kajakroer:
Er en kajakroer som er frigivet, har flere års erfaring og som indenfor en periode på maksimum 2 år kan dokumentere at
have roet mere end 200 km i kajak.
Gæster: Se nedenfor

Hvor/hvornår må du ro kajak?
K-0
Nybegynder under instruktion:
Må ro kajak under opsyn af en instruktør.
K-1
Frigivet let øvet kajakroer:
Bør kun ro kajak kystnært, i perioden fra roklubbens standerhejsning til standerstrygning og i kendt farvand.
Må ro under forhold og på steder, som svarer til roerens kvalifikationer. Se afsnittet: ”Særlige bemærkninger”.
Forberedelse, udrustning og beklædning skal opfylde alle krav om sikkerhed under de givne forhold. Der henvises til
følgende pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd, som alle frigivne kajakroere skal kende indholdet af:
•
Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak.
•
Værd at vide om lov og ret på vandet
•
Værd at vide om kulde og beklædning til søs.
•
Værd at vide om vejr og bølger
Se i øvrigt også nedenfor under punktet ”bemærkninger”
K-2
Fuldt erfaren kajakroer:
Må ro kajak under forhold og på steder, som svarer til roerens kvalifikationer.
Forberedelse, udrustning og beklædning skal opfylde alle krav om sikkerhed under de givne forhold.
Der henvises til følgende pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd:
•
Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak.
•
Værd at vide om lov og ret på vandet
•
Værd at vide om kulde og beklædning til søs.
•
Værd at vide om vejr og bølger
Se i øvrigt også nedenfor under punktet ”bemærkninger”
Gæster:
Gæster må ro i klubbens kajakker sammen med frigivne medlemmer, som har ansvaret for roningen og som har sikret
sig, at gæsteroeren har de nødvendige kvalifikationer.

Bemærkninger:
Alle roere skal bære CE-mærket svømme- eller redningsvest som er maximum 10 år gammel og der bør altid anvendes
spraydæk.

Ved lave vandtemperaturer anbefales det at benytte redningsvest, da den vil sikre frie luftveje ved tab af
bevidsthed/bevægeevne.
Ved roning på åbent vand eller på steder, hvor det ikke er muligt at gå på land, skal der medbringes paddlefloat og
lænsepumpe. Roning på åbent vand med turkajak må kun finde sted når flere er sammen eller i følgeskab med en eller
flere havkajakker.
Ved roning i mørke skal bæres lanterne.

Særlige bemærkninger:
Vores rofarvand:
I vores rofarvand er der tale om følgende specielle udfordringer:
•
Stærk strøm og strømhvirvler.
•
Meget uroligt og uforudsigeligt vand pga. strømbølger.
•
Lange strækninger, hvor det ikke er muligt at gå på land.
Forholdene kan selv på korte ture være meget omskiftelige.
•
Strækningen fra Strib Fyr i nord til Turbinehallen i syd giver ikke anledning til særlige bemærkninger ud over,
at der ved sydenden af halvøen, under Den nye Lillebæltsbro, kan være stærk strøm og strømbølger.
•
Strækningen fra strib fyr og videre øst/nord:
Ved runding af Strib Fyr skal man være meget opmærksom på strømforholdene. Det frarådes at runde fyret ved stærk
strøm. Bliver man fanget af strømmen i forbindelse med en kæntring, vil man drive ud fra kysten og ud midt i bæltet.
Mod øst - efter passage af fyret - er der ikke anledning til særlige bemærkninger.
•
Strækningen syd og vest for Turbinehallen:
Ved roning forbi Middelfart skal man være meget opmærksom på strøm og især bølger, som ved tilbageslag fra
kajvæggene kan være uforudsigelige. Desuden skal man være særlig opmærksom på den - over lange strækninger manglende mulighed for at gå i land.
•
Med mindre man er fuld erfaren roer eller i selskab med en sådan, må man ikke krydse Lillebælt. Ved
krydsning af Lillebælt kræves ekstra påpasselighed. Det er vigtigt, at der er indhentet grundige oplysninger om strøm-,
bølge- og vindforhold. Man bør ikke krydse Lillebælt alene og ved lave vandtemperaturer.

Roerns særlige ansvar:
Det er vigtigt og op til den enkelte roer selv at vedligeholde sine færdigheder og holde sig underrettet om eventuelle
ændringer i klubbens sikkerhedsniveau og krav.
Medlemmer der har eller får en lidelse, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal orientere klubbens
bestyrelse herom.

