Ordensregler for Kajakklubben Strømmen
2.1
Ved optagelse i klubben får hvert medlem et eksemplar af klubbens vedtægter og øvrige
bestemmelser. Det er medlemmets pligt at gøre sig bekendt med disse, således at ingen kan
undskylde sig med ukendskab hertil.
2.2
Ethvert medlem skal gøre sig bekendt med de af bestyrelse og udvalg til enhver tid opslåede
meddelelser.
2.3
Alle aktive medlemmer, kan mod betaling, købe en nøgle til klubhuset. Betalingen refunderes
ikke.
Den udleverede nøgle er strengt personlig og må under ingen
omstændigheder udleveres til uvedkommende.
2.4
Det er ethvert medlems pligt til enhver tid at sørge for, at der overalt på klubbens område
overholdes god orden og renlighed. Ethvert medlem bør huske, at han/hun er medejer af
klubben og skal behandle alt inventar med største omhu, ligesom han/hun ikke bør foretage
sig noget der kan være til gene for hendes/hans kammerater.
2.5
Alle effekter, som et medlem opbevarer i klubhuset, skal være mærket med navn. Ting der
findes uden navn, tages i forvaring af bestyrelsen og udleveres kun ved bevisførelse for ejers
rettighed. Alt hvad et medlem ønsker at opbevare i klubhuset ud over vest, overtræk og pagaj,
skal opbevares i medlemmets skab eller båd. Hvad der forefindes andre steder tages i
forvaring af bestyrelsen.
2.6
Den sidste der forlader klubhuset er ansvarlig for, at der er slukket og lukket overalt. Låner et
medlem et stykke af klubbens værktøj, skal dette straks efter brugen bringes på plads. 2.7
Lån af andres materiel uden ejerens tilladelse kan medføre karantæne og i gentagelsestilfælde
medføre eksklusion.
Lån af klubbens materiel ud over én dag, kræver bestyrelsens tilladelse. Medlemmer der låner
klubbens materiel bærer det fulde ansvar for det lånte. Lån af klubmateriel til åture, anvises af
bestyrelsen. Skader opstået under uforsvarlig brug, dækkes af låneren.
2.7. Lån af andres materiel uden ejerens tilladelse kan medføre karantæne og i
gentagelsestilfælde til eksklusion
2.8
Klubbens frigivne medlemmer med roområde C, kan tage max to gæster med ud at ro.
Det påhviler medlemmet at være ekstra forsigtig når gæster tages med ud.
Gæster behøver ikke at have tilhørsforhold til en kajakklub.
Anvendelse af adgang til gæsteroning, må ikke træde i stedet for medlemskab.
Gæsteroning i perioden 1. oktober – 30. april(vinterhalvåret), må kun gennemføres med gæster der er frigivet/har EPP2
bevis.
Gæster kan anvende klubbens materiel og faciliteter.
Gæsteroning sker på gæsternes eget ansvar.
Gæsteroning sker til den af bestyrelsen fastsatte takst.
Betaling sker via
Mobilepay til 4283 5370, angiv betaler(klubmedlem) og ”Gæsteroning”.
Swipp til 4283 5370, angiv betaler(klubmedlem) og ”Gæsteroning”.
Takster 2015:
Børn (indtil 17 år)
Voksne

kr. 25,-,
kr. 50,-.

Forudsætningen for at kunne tage en gæst med ud at ro
- at gæsten skal skrives på det elektroniske rokort med fulde navn samt navn på det medlem

som man er med
- at gæsten bærer svømmevest
- at gæsten kan svømme
- at der udvises særlig forsigtighed, herunder at gæsten ikke overlades til sig selv
Bestyrelsen kan herudover give tilladelse til at gæster og frigivne medlemmer fra andre
klubber benytter klubbens faciliteter og materiel.
2.9
Når en roer kommer hjem, bæres båden op og aftørres, hvorefter den henlægges på sin plads
i bådehuset. Ingen må efterlade en båd på broen eller på pladsen foran klubhuset eller for
længere tid fortøje en båd ved broen.
2.10
Det er forbudt at være flere personer i en båd, end den er bygget til. Overtrædelse af denne
bestemmelse medfører øjeblikkelig karantæne.
2.11
Enhver beskadigelse af klubhus, inventar eller både, søges repareret evt. med sagkyndig hjælp
og meddeles bestyrelsen.
2.12
Ved overtrædelse af klubbens vedtægter samt øvrige bestemmelser kan bestyrelsen give et
medlem karantæne eller ved gentagelser, eksklusion.
2.13
Alle tidligere ordensregler ophæves hermed.
3: Kursus
3.1
Der tilbydes medlemmer et begynderkursus, som efter afsluttet prøve giver den aktive ret til
at ro alene inden for et bestemt roområde.
3.2
For at blive frigivet skal følgende prøver aflægges og godkendes af en af klubbens instruktører:
a. Svømmeprøve: 600 meter- Prøven aflægges så vidt muligt i klubbens normale rovand.
b. Kæntringsprøven: Den aktive skal kæntre i kajak, hvor han/hun ikke kan bunde. Derefter
bjerger man sig selv og kajakken ind på lavt vand, hvor kajakken tømmes for vand.
b.1 Havkajak bestået EPP2 havkajak
c. Den aktive skal ro mindst 50 km sammen med instruktør/ledsager.
Hæftet ’Lov og ret på vandet’ fra søsportens Sikkerhedsråd udleveres til alle. 3.3
Desuden omfatter kurset instruktion i Ro teknik, ind- og udstigning af kajak fra strand og bro,
information om særlige hensyn. Hæftet ’Kulde-vind og vejr’ fra Søsportens sikkerhedsråd
udleveres.
3.4
En instruktør kan tildele den/de aktive et roområde (A eller B), når de praktiske prøver er
bestået, og når den aktive har udvist forståelse for at færdes på vandet.
3.5
Isroning
Sejlads i fast is med klubbens kajakker er ikke tilladt
Klubbens komposit eller træpagajer må heller ikke anvendes.
Da der af og til er medlemmer, der gerne vil på rotur selvom marinaen og havneindløbet er belagt med fast is, har
bestyrelsen besluttet at H06 må bruges til at bryde en rende, der må bruges plastpagajer
Da marinaen hurtigt kan blive lagt til med fast is igen, kan det være nødvendigt at bære over på tilbageturen (da
forbuddet mod sejlads i fast is også gælder her)
Sidst revideret maj 2015

