ROREGLEMENT FOR KAJAKKER
FOR RINGSTED RO- OG KAJAKKLUB
Dette reglement er et supplement til Ringsted Ro- og
Kajakklubs og Dansk Kano og Kajak Forbunds love og
regler.

§5 VAGTHAVENDE
På faste åbningstider mellem standerhejsning og
standerstrygning tilstræber bestyrelsen, at der er en
vagthavende instruktør til stede i bådhallen.

§1 ROSÆSONEN
Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning.
0
ved
Såfremt vandtemperaturen er under 10
standerhejsning bibeholdes vinterroningsreglementet
indtil andet offentliggøres af bestyrelsen. Ved
standerstrygning kan bestyrelsen forlænge rosæsonen,
0.
indtil vandtemperaturen er under 10 Herefter kan
vinterroning finde sted efter de af bestyrelsen fastsatte
regler og betingelser.
§2 ROOMRÅDE
Dagligt roområde udgøres af Langesø øst for
dæmningen. Det er forbudt at ro ind i områder med siv,
åkander, tagrør, dunhammer og lignende.
Enhver tur, der går udenfor dette område, er en langtur.
Ved langture skal forespørgsel om lån af materiel ske til
bestyrelsen, dog for kapronings- og ungdomsaktiviteter
til ungdomsinstruktørerne.
§3 ADGANG
I rosæsonen er der adgang til roning i klubbens både og
til motionsrummet. Frigivne voksenroere kan mod
depositum få udleveret nøgle til klubhuset og har adgang
til motionsrummet hele året, dog undtaget på
ungdomsafdelingens klubaftener.
For at få adgang til bådene kræves, at man er under
instruktion eller er aktiv medlem, frigivet til roning.
Medlemmer der er i kontingentrestance, mister
rettighederne og dermed også adgangen til bådene og
motionsrummet.
Aktive roere fra andre klubber, der efter aftale med den
vagthavende eller bestyrelsen, benytter egne kajakker
eller klubbens kajakker, ror på samme betingelser og
efter samme regler som klubbens egne medlemmer.
§ 4 SVØMMEFÆRDIGHED
For at kunne deltage i klubbens aktiviteter fordres, at
vedkommende godtgør at være i besiddelse af svømmefærdighed, dvs. kunne svømme mindst 350 m uden
hvil, flyde og træde vande hvis man er under 12 år.
Kravet er 600 meter for medlemmer over 12 år.
Dette sker ved at fremlægge bevis fra en anerkendt
autoritet. Svømmebeviset må højst være 1 år gammelt
ved indmeldelse.

Roningen foregår under ledelse og opsyn af den
vagthavende, hvis bestemmelser med hensyn til såvel
roning som materiellet skal efterkommes.
Vagthavende/bestyrelsen kan give roforbud, hvis
vedkommende vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå på vandet pga. dårlige
vejrforhold.
§ 6 INSTRUKTION
Roinstruktion er åben for alle interesserede fyldt 10 år.

Fra 10 til 17 år kræves endvidere skriftlig tilladelse fra
forældre/værge.
Senest ved 3. fremmøde skal den interesserede være
indmeldt
samt
fremvise
dokumentation
for
svømmefærdighed.
§7 RORETTIGHEDER
Der opereres med følgende rettigheder for tur-, kap- og
havkajakker:
-

Begyndere, let øvede og EPP1 (European
Paddle Pass)
Øvede, kaproere og EPP2
EPP3 og højere niveau

Som begynder, let øvet og EPP1-roer må du anvende
klubmateriel mærket med blå farve.
Som øvet roer eller EPP2-roer må du anvende
klubmateriel mærket med blå eller gul farve.
Kaproere og EPP3-roere kan også anvende materiel
mærket med rød farve efter aftale med klubbens
instruktører.
Privat materiel er mærket med orange / privat materiel
og kan ikke benyttes af andre.
Alle har pligt til at føre rokort, hvorpå der påføres: dato,
distance, båd nr., og km. total.
Der uddeles årlig hæder på generalforsamlingen til
roere der opnår 500 km. eller 1000 km. i en sæson.
Hædersgaven kan kun modtages én gang.
Roinstruktionen afsluttes med en frigivelseserklæring,
der udstedes af en af instruktionchefen udpeget
instruktør.
Færdighederne skal skriftligt bekræftes af en af
klubbens instruktører ved ansøgning om frigivelse.

Roere under 18 år kan kun frigives efter yderligere
særskilt tilladelse fra ungdomsinstruktører og forældre
og med brug af særskilt ungdomsblanket.
Frigivne roere skal være bekendt med Ringsted Ro- og
Kajakklubs-roreglement,husorden,samt
vinterroningsregler
En oversigt over frigivne roere ophænges i klubhuset af
bestyrelsen.

§ 10 RONING I MØRKE
Roning i mørke skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

§11 MATERIEL OG SIKKERHEDSUDSTYR

DVN godkendt svømmevest skal altid bæres. Det er
den enkelte roers ret og ansvar,
redningsvesten på betryggende vis.

at

anvende

Redningsveste må kun anvendes til deres egentlige
formål og må således ikke fungere som siddeunderlag,
fender o.a.
Ved vandtemperaturer under 10 grader skal man være i
ført våd- eller tørdragt.
Alle tur- og havkajakker bør være forsynet ved øsekar
eller lænseudstyr. Kajakkerne skal opbevares i henhold
til klubbens materieloversigt.
Klubbens bådtrailer kan lånes til stævner og klubture.
Den skal reserveres på hjemmesiden.
Konstateres der en skade på en kajak, skal der
udfyldes en skadesanmeldelse og oplysning gives til
vagthavende instruktør, hvis skaden sker på en
klubaften.

§ 12 BESTYRELSE
Medlemmerne skal rette sig efter enhver bestemmelse,
som bestyrelsen, de vagthavende eller eventuelle
instruktører måtte træffe med hensyn til roningen og
materiellets benyttelse.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan tildele et medlem
midlertidigt roforbud i max. 2 uger, såfremt medlemmet
har udvist en adfærd, der berettiger til dette.
Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde
medlemmet til møde for at behandle roforbudet.

Nærværende reglement erstatter alle tidligere udsendte
roreglementer for Ringsted Ro- og Kajakklub.
Ringsted, den 28.februar 2014

