
Bådreglement

Principielt må alle klubbens både benyttes af alle aktive medlemmer. Der gælder dog følgende 
indskrænkninger:

• På instruktionsaftener har instruktørerne fortrinsret til klubbens både. Derfor skal disse være 
tilstede i klubben fra 15 minutter før instruktionen starter, til instruktionen er startet, og der 
er fordelt både. 

• På trænings- og handicapaftener er klubbådene fra en time og indtil 15 minutter før den 
berammede start af arrangementet forbeholdt aktive medlemmer uden egen båd, som vil 
deltage i arrangementet. Ved fælles arrangementer for klubbens medlemmer, har 
medlemmer, der vil deltage heri, fortrinsret til bådene uanset om arrangementet holdes ved 
klubben eller andet steds. Dette gælder dog ikke, hvor Elitekoordinatoren (EK) har 
disponeret over en klubbåd til stævnedeltagelse.

• Medlemmer med egen båd må ikke benytte klubbåde af samme type (kapbåd/turbåd) som 
deres egen båd. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation. Tilladelse kan dog 
gives, hvis medlemmets egen båd skal repareres – dog højst en måned.

• Ved kaproninger tildeles klubbåde af EK. Tildelingen sker på den i klubben sidste rettidige 
tilmeldingsdag efter  gældende kriterier (rettidig tilmelding, personlig styrke, klassens 
styrke, udtagelser til løb, chancer for placering). Rene og blandede klubhold ligestilles ved 
bådtildeling. Ved uenighed om bådtildeling afholder EK  et møde med de implicerede roere. 
EK afgør suverænt mødets varighed, og ved fortsat uenighed afsluttes mødet med EK's  
afgørelse. Ved EK's  fravær eller inhabilitet indtræder et  bestyrelsesmedlem. 

• Kaproningskajakker kan kun benyttes af fuldbefarne medlemmer. K1 Tracer må dog 
benyttes af alle. EK kan dispensere fra dette. 

I øvrigt gælder følgende bestemmelser for brug af klubbens både:

• Til enhver klubbåd hører følgende udstyr: øsekar, sæde, vingmøtrikker, splitter. Ingen af 
disse effekter må fjernes fra klubbådene.

• Klubben har pagajer, som medlemmerne kan benytte ved brug af klubbåde. 

• Nye medlemmer skal indenfor en måned efter indmeldelsen anskaffe sig en godkendt (CE-
mærket) svømme- eller redningsvest, man kan i den første tid låne en vest af klubben. 

• Enhver skade på materiel skal anmeldes, og skyldes skaden uagtsomhed, er medlemmer 
erstatningspligtigt. Indberettes en skade ikke, kan dette medføre tab af medlemskab. Samme 
regler gælder for bortkomne effekter. 

• Når klubbåde benyttes skal man på sit rokort skrive bådens navn. 

• Ved ture fra klubben skal klubbåden efter endt roning aftørres og lægges på plads i klubben. 
Skal klubbådene anvendes på ture eller træningslejre, der starter udenfor klubben, kan det 



kun finde sted efter aftale med EK’s formand eller bestyrelsen. 

• Der må ikke ros i klubbådene i vintersæsonen. Der kan dog dispenseres fra dette efter 
ansøgning til bestyrelsen. Ved fare for isdannelse suspenderes givne dispensationer 
automatisk.

• Når man ror i klubbåde, må man erindre, at båden ikke er ens egen, og at andre også skal 
have glæde og nytte af den. Den skal behandles med varsomhed trods det solide udseende. 
Vælt ikke med fortsæt, med mindre der er tale om entringsøvelse eller entringsprøve. Ro 
ikke direkte på stranden – få hellere våde fødder end et ødelagt ror. 

• Bestyrelsen kan lægge restriktioner på de af klubbens både, man finder påkrævet. Disse 
både bliver mærket synligt med restriktionerne.

• Er du i tvivl, om du selv kan bære kajakken ned til vandet, få da en til at hjælpe dig. Lægges 
kajakken på land, må den ikke hvile på roret – læg en svømmevest under båden lige foran 
roret.
Kajakken må ikke henlægges uden opsyn, og den må ikke ligge til gene for andre på 
bådebro, foran klubhus m.m.

Du har ansvaret for kajakken fra det øjeblik, du er skrevet ud, til du er skrevet ind i igen.


