
Sikkerhedsreglement

Udover de nedenstående regler skal Dansk Kano og Kajak Forbunds (DKF) sikkerhedsbestemmelser og 
Hvidovre Kajakklubs loves §§ 8, 9, 10 og 11 (sikkerhedsbestemmelser) overholdes.

Klubbens aktive medlemmer opdeles i ikke-fuldbefarne og fuldbefarne medlemmer. Fuldbefarne medlemmer er 
medlemmer, der opfylder § 9 i lovene (er fyldt 15 år og har bestået alle prøver).

Ikke-fuldbefarne medlemmer skal gennemgå et instruktionsforløb for at blive godkendt som fuldbefarne 
medlemmer.

Ikke-fuldbefarne medlemmer må ikke ro uden ledsagelse af en instruktør eller et fuldbefarent medlem.

Ikke-fuldbefarne medlemmer skal under roning altid være iført en godkendt redningsvest.

Ved roning skal medtages øsekar og godkendt vest.

Øsekar og godkendt vest skal altid medbringes under roning. Ved stævner kan der dog dispenseres herfra.

Godkendte veste er svømme- og redningsveste, der er CE-mærkede og med tilstrækkelig bærevne.
 
Der skal altid udfyldes elektronisk rokort.

Dagligt roområde strækker sig fra Nyhavn mod nord til 100 m syd for Skrædderholmen (motorvejsbroen) mod 
syd.

I vintersæsonen (1. oktober – 1. maj) skal medlemmerne ved roning være iført godkendt vest. Bestyrelsen 
beslutter før vintersæsonen, hvilke af de medlemmer, der har søgt om tilladelse, der må ro i vintersæsonen. 
Roning skal foregå mindre end 200m fra land. Fuldbefarne medlemmer kan ro alene inden for dagligt roområde. 
Ikke-fuldbefarne medlemmer må i vintersæsonen kun ro i dagligt roomåde og kun ifølge med et fuldbefarent 
medlem. 
Ved roning udenfor dagligt roomåde (kun tilladt for fuldbefarne medlemmer) skal man være mindst 2 både 
ifølge. Bestyrelsen kan efter ansøgning give dispensation herfra.

I sommersæsonen kan roere under 15 år ro uden at være ledsaget af et fuldbefarent medlem, hvis følgende 
overholdes:

• Der skal være mindst to medlemmer ifølge som: 
•    - Har fået bestyrelsens tilladelse 
•    - Har roet mindst 100 km i kajak 
•    - Har aflagt svømme-, entrings og roprøve 
• Roning må kun finde sted indenfor dagligt roomåde 
• Roerne skal være iført godkendt vest 

Hvis et officielt løb arrangeret af Hvidovres Kajakklub aflyses af DKF’s sikkerhedsrepræsentant, har samtlige 
klubbens medlemmer forbud mod at ro fra klubben. Dette roforbud gælder for den periode, hvor arrangementet 
skulle være afviklet.


