Sikkerhedsbestemmelser for Hou Kajak Klub
§ 1 FORMÅL MED HOU KAJAK KLUBS SIKKERHEDSBESTEMMELSER.
er at hindre, at klubbens medlemmer bringer sig selv eller andre i fare, og at medlemmerne
håndterer klubbens materiel på forsvarlig vis.

§ 2 GENERELT I HOU KAJAK KLUB
1.

Det er ethvert medlems pligt at overholde sikkerhedsbestemmelserne.

2.

Ethvert medlem er forpligtiget til kun at bruge materiel i sødygtig og forsvarlig, dvs. sejlklar stand.

3.

Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning.

4.

Vinterroning. Kan finde sted efter de af bestyrelsen, fastsatte regler og betingelser.

5.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan inden for sit ansvarsområde tildele et medlem roforbud/karantæne,
max. frem til næstefølgende bestyrelsesmøde, såfremt medlemmet har udvist en adfærd, der
berettiger til dette. Sagen behandles på næstfølgende bestyrelsesmøde.

6.

Kajakker og andet materiel mærket med orange er privatejet. Dette må ikke benyttes af
medlemmerne uden klar aftale med ejeren.

§ 3 KURSER OG FRIGIVELSE
1.

Ethvert medlem skal have gennemgået en instruktion for at opnå frigivelse. Frigivelse giver ret til at
ro uden ledsagelse. Kravene for bestået frigivelse fremgår af dokumentet ” HKK-Frigivelseskursus”.
Dokumentet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

2.

Frigivelse til vinterroning foregår ved at man ved sæssonens afslutning kan søge godkendelse hos
bestyrelsen. Der afholdes en særskilt prøve på færdigheder. Se §6.

3.

Frigivelse (roning uden ledsagelse) kan kun finde sted i det år man fylder 16 år, og i øvrigt når man
overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde de i klubbens egne sikkerhedsbestemmelser
stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

§ 4 SIKKERHEDSBESTEMMELSER
1.

Aktive medlemmer skal ved underskrift oplyse, hvis de lider sygdomme, i kraft af hvilke de kan få
lammelser eller miste bevidstheden. Ved klubture skal dette ligeledes oplyses til turlederen.

2.

Alle roere har pligt til at være iført en CE- mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest hele
året.

3.

Det lokale rofarvand strækker sig mod nord op til indgangen ved Norsminde fjord og mod syd
Lerdrup bugt, dæmningen ved Alrø. Roere, som kun må ro i lokalområdet, skal ro i umiddelbar
afstand fra kystlinien. De gældende regler for naturbeskyttelse i Ramsarområderne skal altid
respekteres.

4.

Fremmed rofarvand er alt andet farvand end det lokalt afgrænsede farvand. Bevæger man sig i
fremmede rofarvand har man ligeledes pligt itl at orientere sig om, og søge nødvendige oplysninger
om gældende regler for området, skydetider for skydeområder.

5.

Alle klubbens kajakker, samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt
være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan
identificeres.
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6.

Krav til den aktive roer
a.

Den aktive roer er fyldt 14 år

b.

Den aktive roer har bestået en prøve svarende til klubbens krav til frigivelse. Se
dokumentet ” HKK-Frigivelseskursus” på klubbens hjemmeside.

c.

Roere der er frigivet i andre kajakklubber, der ønsker medlemskab i Hou Kajakklub, skal
kunne dokumentere færdigheder svarende til klubbens frigivelsesregler.

d.

Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne ”Lov og ret på vandet” beskrevet i
hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.

e.

Børneroere der ikke er frigivet og ikke er fyldt 14 år, skal altid være i ifølge med voksne.

§ 5 KRAV TIL FRIGIVELSE FOR RONING INDEN FOR RO-SÆSONEN
Krav til frigivelse er specificeret i dokumentet ”HKK-Frigivelseskursus”.

§ 6 KRAV TIL FRIGIVELSE FOR VINTERRONING UDOVER §5
1.

Frigivelse til vinterroning kan kun opnås efter godkendt anmodning til bestyrelsen.

2.

Der afholdes en prøve for ansøgende vinterroere sidst på sæsonen.

3.

Skal have roet minimum 200 km i indeværende sæson.

4.

Skal mestre makkerredning både som redder og som kæntret på under 4 minutter.

5.

Skal mestre selvredning på under 4 minutter.

6.

Bugsering både som forreste og bageste båd.

7.

Være trænet i havneindløb og anløb af broer.

8.

Skal kunne mestre kajakken i uventede situationer og dårligt vejr.

9.

Være informeret om vinterroningsbestemmelserne, kuldefare og vinterbeklædning.

10.

Være bekendt med Søfartsstyrelsens råd angående problemer med kulde, vind og afkøling.

11.

Skal kunne orientere sig og forberede sig før roturen. Udfra vejrmeldinger og varsler.

12.

Ro i umiddelbar afstand fra kystlinie, sø- eller åbred.
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