
KAJAK-REGLEMENT FOR AUGUSTENBORG ROKLUB 

 

Følgende sikkerhedsregler gælder for alle kajak-aktiviteter, der udøves i klubben. Det påhviler alle medlemmer 
at være bekendt med og følge dette reglement ved deltagelse i klubaktiviteter og lån af klubbens kajakker. 

Vedr. generelle regler for medlemskab af Augustenborg Roklub henvises til klubbens vedtægter og ro-
reglement. 

§1 Rofarvand 

Klubbens daglige rofarvand strækker sig i nordlig retning til linjen Naldtang-Lønsemade og i sydlig retning til 
Slotsgabet i Sønderborg. 

Klubbens andre farvande er alt rofarvand i en afstand af indtil 300 meter fra bredden eller kysten. Vand ud over 
denne afstand er åbent vand. Ved roning i andre farvande ud over det daglige farvand skal roeren: 

 Have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig pga. fx havnemole, skrænter 
eller klipper. 

 Medbringe et kort over området. 

 Medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, fx kompas og mobiltelefon. 

§2 Deltagelse i klubarrangementer og ture 

På alle ture på klubaftener og andre klubarrangementer udpeger kajakudvalget én eller flere turledere. Det 
forventes, at alle deltagere på disse ture efterkommer turlederens anvisninger. 

§3 Roning på egen hånd (uden turleder) 

Medlemmer, der vil ro på egen hånd, skal som minimum: 

 Være godkendt som DGI Havkajakroer 1 (eller IPP2). 

 Have roet mindst 250 km. 

 Være fyldt 18 år. 

 Være bekendt med klubbens sikkerhedsreglement. 

 Kunne vælge tur efter evne, dvs. kunne tage bestik af vejr og vind, og vurdere det forsvarlige i at tage på 
tur på egen hånd. 

 Kunne lave en selvredning på dybt vand på under 4 minutter. 

 Ro så kystnært, at det til enhver tid er muligt at redde sig selv i land. 

 Sørge for at andre ved, at du er ude at ro. 
 

§4 Sikkerhed 
 

 Kajakroere skal kunne svømme 300 meter iført svømmevest og beklædning tilpasset årstiden. Dette kan 
foregå i svømmehal eller i havet én gang årligt i starten af sæsonen. 

 I starten af sæsonen udfører alle kajakroere selvrednings- og makkerredningsøvelse. 

 Alle kajakroere bærer CE-godkendt svømmevest samt årstidsegnet tøj passende til vandtemperaturen, 
således at man alene eller i gruppen er i stand til at bjærge sig selv.  

 Medbringe nødvendigt sikkerhedsudstyr såsom sprayskirt, pagajflyder, lænsepumpe, mobiltelefon i 
vandtæt etui, bjærgningsline, ekstra tøj mv. 

 Før enhver kajaktur påbegyndes skal samtlige deltagere indskrives i rojournalen.  

 Ikke-medlemmer af klubben, skal registreres med navn og adresse på blanket, der er placeret ved 
indskrivningspulten.  

 Efter enhver turs afslutning skal samtlige deltagere hjemskrives i rojournalen. 



 Nye medlemmer/begyndere kan prøve at ro under vejledning fra en instruktør. 

 Medlemmer, der er under uddannelse, kan efter aftale med turleder komme med på tur afhængig af vejr 
og vind.  

 Frigivne roere kan ro i klubregi i perioden fra standerhejsning til standerstrygning.  

Desuden anbefales: 

 Ro ikke alene. 

 Tjek vejrudsigten: lufttemperatur, vindstyrke og -retning samt vandtemperatur. 

 Ro kystnært, så du kan svømme i land, og vær opmærksom på fralandsvind. Det anbefales ikke at ro 
længere end 300 meter fra kysten. Det er tilladt at krydse over bugter, fjorde og vige, hvis forholdene 
tillader dette og turen ellers vil blive forlænget uforholdsmæssigt. Det anbefales ikke at krydse længere 
end maks. 2500 meter fra kyst til kyst. 

 Vær bevidst om egne evner og ro ”ture efter evne”. 

 Medbring sprayskirt, paddlefloat og lænsepumpe. 
 

§5  Ansvar  

For alle medlemmer, der deltager i klubarrangementer og -ture, er det medlemmernes egen ulykkesforsikring, 
der dækker uheld under deltagelse i klubarrangementer. Klubbens instruktører og klubben som helhed er 
dækket af Idrætternes Fællesforsikring, der dækker ansvarsforsikring for instruktører, som udøver frivilligt 
arbejde i foreningen. 

Private kajakker samt eget udstyr, der anvendes af medlemmer i klubben, er ikke dækket af klubbens forsikring. 

§6 Lån af klubkajakker 
 

 Lån af kajakker aftales med kajakudvalget. 

 Ved lån skal navn og kajaknummer registreres i rojournalen med brugernavn, medlemsnummer og 
telefonnummer, turens starttidspunkt og hjemkomsttidspunkt samt rute. 

 Lån af klubkajakker forudsætter, at brugeren er friroet. Med friroet menes, at brugeren er godkendt som 
DGI Havkajakroer 1/IPP2, eller har færdigheder svarende hertil. 

 Lån af klubkajak må ikke ske til tredjemand, dvs. friroede medlemmer må ikke låne ud til ikke-
medlemmer. 

 Fejl og mangler på den lånte kajak skal noteres på mangelliste i klubhuset. 

 Lånte kajakker afleveres rengjorte og tømt for vand. 
 

§7 Krav til turleder/instruktør 

Turlederen/instruktøren sikrer sig, at ture er registreret i rojournalen. Turlederen informerer deltagerne om turens 
længde, formål, organisering, sikkerhedsforhold mv. inden turstart. Med organisering forstås fx, at gruppen ror 
samlet og holder sig kystnært. 

Turlederen skal tage højde for deltagernes forudsætninger, de aktuelle vejrforhold samt have taget højde for 
“worst case”-situationer på den planlagte tur. Turlederen medbringer altid relevant udstyr samt mobiltelefon på 
turen. Med relevant udstyr forstås fx mobiltelefon og bjærgningsline. 

§8 Roning i mørke 

Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning. Mørkeroning må foretages af roere på 
Havkajakroer 2/IPP 3-niveau eller roere på Havkajak1/IPP 2-niveau sammen med mindst én anden roer på 
Havkajakroer1/IPP 2-niveau, dog ikke på åbent vand. 

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, 
som kan ses 300 meter væk. 
 



§9 Roning i vinterhalvåret 

Vinterroning må kun foretages af roere, som er minimum Havkajakroer 1/IPP2 og har roet minimum 300 km i 
sommerhalvåret.  

Al vinterroning skal foregå i følge med én eller flere andre kajakker, og der skal bæres våd- eller tørdragt. 

Ved vinterroningsperiodens påbegyndelse skal deltagerne lave selvredning og makkerredning, og det tilstræbes, 
at det kan gøres inden for 4 minutter. 

Der må roes i dagligt rofarvand ved dagslys, og det tilstræbes, at der holdes så tæt afstand til land, som det efter 
kyst- og bundforholdene er muligt. Afstanden til grundt vand/kysten bør aldrig overstige 100 meter.  

Roning på åbent vand må kun foretages af roere på Havkajakroer 2/IPP 3-niveau.  

Det anbefales at medbringe: Opladet telefon i vandtæt pose, som bæres på kroppen, powerbank, vandtæt 
nødhjælpspose indeholdende førstehjælpsgrej, komplet sæt tørt tøj, håndklæde, varm drik og relevant 
forplejning, alutæppe, tæppe, lys i tilfælde af tåge evt. stigbøjlesnor, nødshelter og reservepagaj. 

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning inkl. beklædning sker under hensyntagen til de hermed 
forbundne risici: Vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder m.v., således, at der kun roes, når 
vejrforholdene gør det forsvarligt. 

Kajakroere, der ønsker at deltage i vinterroning, registrerer sig på en liste.  

Før enhver kajaktur påbegyndes, skal roeren sørge for, at andre ved besked om, at man er ude at ro.  

Perioden for vinterroning er fra 1. november til 1. april. 

 

Senest revideret og vedtaget den 13. oktober 2022, Bestyrelsen/Kajakudvalget 


