Sikkerhedsbestemmelser
Vordingborg Ro- og Kajakklub
Godkendt af bestyrelsen den 10. december 2018

§ 1 Formål og gyldighed
Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker roning og forhindre drukneulykker.
Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning i klubregi (dvs. fra klubben, i klubbens materiel og ved
klubbens ture og arrangementer). Såvel medlemmer som gæster er forpligtet til at overholde disse
bestemmelser.
Sikkerhedsbestemmelserne er udformet under hensyn til kravene fra Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)
og Dansk Forening for Rosport (DFfR), som vi som klub og medlemmer er underlagt.
Følgende er indarbejdet i sikkerhedsbestemmelserne:
• DKFs Sikkerhedsbestemmelser, 2018
• DFfRs Love og vedtægter, 2017
• DFfRs langtursreglement, 2009
Bestyrelsen har pligt til at vedligeholde og ajourføre sikkerhedsbestemmelserne, samt at informere
medlemmerne om ændringer i sikkerhedsbestemmelserne.

§ 2 Nødsituationer
Ved optræk til voldsomt uvejr, stærk blæst, torden eller tæt tåge skal du straks søge mod land.
I tilfælde af nødsituation (havsnød) skal du ringe til alarmcentralen på 1-1-2 eller til Nordhavnens
Søredningstjeneste på telefon 27601109.
Orientér efterfølgende klubbens bestyrelse på telefon 21353209.

§ 3 Generelle krav til sikkerhed
§3.1 Ansvarlighed
Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og
udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.
Den frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.

§3.2 Helbredsoplysninger
Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller tab af bevidsthed, skal orientere
klubbens bestyrelse herom.
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§3.3 Svømmefærdigheder
Aktive medlemmer skal vedligeholde deres svømmefærdigheder, og skal kunne svømme følgende distancer:
• Roning i robåde: svømme 300 meter, samt iklæde sig redningsvest i vandet
• Roning i kajakker: svømme 600 meter (dog kun 350 meter, hvis man er under 12 år)
Svømmefærdighederne skal bekræftes overfor bestyrelsen ved at underskrive klubbens skærpede tro- og
loveerklæring mindst hvert 3. år. Nye medlemmer skal underskrive erklæringen inden frigivelse.
Medlemmer der er under 18 år skal have tro- og loveerklæringen underskrevet af mindst en af sine forældre.

§3.4 Sikkerhedsudstyr
Alle roere skal medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest.
Vesten skal bæres af:
• børn og unge under 15 år hele året
• ikke frigivne roere hele året
• alle roere i vinterhalvåret, det vil sige fra standerstrygning til standerhejsning.
Alle roere skal have passende beklædning på i forhold til vandets temperatur.
På langtur skal hver båd (eller gruppe af både) medbringe mindst en mobiltelefon.
Ethvert medlem er ansvarlig for at tjekke båd, materiel og sikkerhedsudstyr inden turen – og må kun bruge
udstyr der er i orden. Giv besked om eventuelle fejl eller mangler på klubmateriel til klubbens bestyrelse.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at klubbens sikkerhedsudstyr er i orden.

§3.5 Roseddel
Ved enhver tur angives destination, afgangstid og forventet hjemkomsttid i rosedlen.
Så snart turen er afsluttet, skal turen markeres som afsluttet i rosedlen. Ved senere hjemkomst end forventet,
så skal dette så vidt muligt meddeles pr. sms til klubbens telefon 21353209.
Gæster skal udfylde navn og mobilnr. i rosedlen.
Såfremt den elektroniske roseddel er nede, opret da rosedlen på papir. Kryds din roseddel ud, når du er
kommet i land igen.

§3.6 Handling ved gule og røde rosedler
Hvis du opdager, at en båd ikke er kommet tilbage inden for den angivne tid og rosedlen er blevet gul eller
rød, så skal du gøre følgende:
• Tjek om båden er kommet ind / er på vej ind.
• Tjek om der er kommet en SMS på klubtelefonen om forsinket hjemkomst
• Prøv at ringe til roerne/roerne – og eventuelt til nærmeste familie.
• Ring til klubbens telefon 21353209 (som er viderestillet til et medlem af bestyrelsen)
• Se endvidere §2 Nødsituationer.
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§3.7 Ro-farvande
Klubben har følgende ro-farvande, hvor der gælder specifikke regler:
Dagligt rovand
 Inriggere og coastal: Se kort A. Det daglige rovand går fra Melbjerg i vest til Malingsbro i øst, samt
på den østlige side af Masnedø. I Coastal skal den ene roer være styrmand.


Outriggere: Se kort B. Det daglige rovand går fra den østre dækmole ved Sydhaven til kanten af
Blegen. Det er også tilladt at ro i Noret.



Kajakret 1: Se kort C. Dagligt rovand går fra Søspejdernes bro til stenmolen.



Kajakret 2: Se kort B. Det daglige rovand går fra den østre dækmole ved Sydhaven til kanten af
Blegen. Det er også tilladt at ro i Noret.



Kajakret 3: Det daglige rovand er "overalt" langs kysten under hensyntagen til strøm og trafik.



Polokajakker: Se kort C. Dagligt rovand går fra Søspejdernes bro til stenmolen.

Den anbefalede afstand fra kysten er max 300 meter for alle rovande.

Kort A

Kort B

Kort C

Langtursfarvand
For inriggere og coastal er øvrigt rovand ”langtursfarvand”. For langture gælder DFfRs langtursreglement
Kryds
Robåde og kajakker må krydse max 5 km uden følgebåd.
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§ 4 Specielle krav til sikkerhed
§4.1 Roning under instruktion
Ved instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for
at gennemføre uddannelsen.

§4.2 Roning i mørke
Mørkeroning må kun foretages af frigivne roere og der skal med medbringes et hvidt lys som skal kunne ses
på 300 meters afstand.

§4.3 Roning i vinterhalvåret
Vinterroning er roning i vintersæsonen (fra standerstrygning til standerhejsning).
Tilladelse til vinterroning gives af efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen og er maksimalt gældende for een
vintersæson. Tilladelse gives kun til frigivne og rutinerede roere, der har roet mindst 100 km i den
foregående sommersæson.
Vinterroning i robåde foregår efter DFfRs vinterroningsreglement. Det tillades kun brug af klubbens 2 årers
inriggere (glasfiberbåde).
Roning i vintersæsonen sker på roerens eget ansvar
Det er ikke tilladt at medtage roere, som ikke selv er i besiddelse af tilladelse til vinterroning.
Afstanden til grundt vand (max dybde 1 meter) må højst være 50 meter. Hvis man ror i tørdragt eller
vintervåddragt, som beskytter mod temperaturtab, gælder anbefalingen på max 300 meter fra land.

§4.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik
Ved Madsnedø Vesthavn kan der være væsentlig erhvervstrafik. Robåde på langtur og kajakker kan sejle
forbi området ved at sejle udenom og tættere på Ore Strand.

§4.5 Roning med medlemmer, der ikke er frigivet til at ro alene
Ikke-frigivne roere må kun ro sammen med instruktører.
Erfarne medlemmer, som ikke kan oppebære retten til at ro alene, kan efter bestyrelsens tilladelse ro sammen
med frigivne roere indenfor det daglige rovand angivet med kort B (kajakret 2-området). Vedkommende skal
da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til den begrænsede ro-ret.

§4.6 Roning med børn og unge
Børn og unge under 15 år skal altid ro under opsyn af en instruktør.
Børn mellem 15 og 18 år kan blive frigivet til at ro alene, såfremt forældre og bestyrelsen godkender dette.

§4.7 Roning med gæster
Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster.
Gæster skal have samme svømmefærdigheder som klubbens medlemmer. Se §3.3
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Det medlem, som inviterer gæster til at ro fra Vordingborg Ro- og Kajakklub, er pligtig til at orientere om
sikkerhedsbestemmelserne.
Roere skal have en langturstyrmand med.
Kajakgæsteroere skal være frigivet fra en anden kajakklub, have IPP2 eller tilsvarende færdigheder.
Frigivne roere med styrmandsret eller kajakret 3, som har roet mindst 500 km, må under gode vejrforhold
tage én gæst med på en kort tur i inrigger, i Magne eller i klasse 1 kajakker indenfor det daglige rovand
angivet med kort C (kajakret 1-området). Gæsten kan også være eget barn eller barnebarn.

§4.8 Ture af flere dages varighed
Ture i klubbens både, af mere end een dags varighed, må kun ske efter aftale med bestyrelsen. Der skal
aftales følgende:
• Godkendelse af roeren/roerne.
• Godkendelse af turens mål og varighed.
• Tildeling af en båd.

§5 Frigivelse og ro-retter
Medlemmer må kun benytte de bådtyper hvori de har modtaget undervisning, eller på lignende måde er
introduceret for.
Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for at tildele og fratage ro-retter og styrmandsretter.

§5.1 Robåde
Ro- og styrmandsretter
Inrigger

Krav/kriterier
Frigivelse efter gennemført rokursus.

Coastal

Frigivet til inrigger eller sculler, samt modtaget instruktion.
Ved roning i coastal skal den ene roer være styrmandsuddannet.

Scullerret 1

Tildeles roere, som har påbegyndt instruktion i sculler.

Scullerret 2

Tildeles roere, som er færdiginstrueret og har tilegnet sig de fornødne
færdigheder (herunder entring) og rutiner.
Umyndige roere skal altid ledsages af myndige roere.

Korttursstyrmænd

Har ret til at styre i dagligt rovand. Landgang må kun finde sted på klubbens
ponton. Korttursstyrmænd skal være fyldt 15 år.

Langtursstyrmænd

Har frit styrmandsområde.
Kun medlemmer, der har fået tildelt styrmandsret må lede et hold. Ethvert
holds leder har det fulde ansvar for holdet og materiellet under hele turen.
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§5.2 Kajakker
Tilladelse til roning i den enkelte kajaktype, kan gives til roere der har modtaget undervisning i denne
bådtype. Der skelnes mellem følgende bådtyper:
 Havkajakker
 Turkajakker og surfski
 Polokajakker er under turkajak.
Kajakretter
Kajakret 1

Krav/kriterier
Tildeles roere, som har påbegyndt instruktion i kajak.

Kajakret 2

Tildeles roere, som er færdiginstrueret, men endnu ikke rutineret

Kajakret 3

Tildeles roere, som er færdiginstrueret og har tilegnet sig de fornødne
færdigheder og rutiner. Har roet mindst 100 km. Kajakret 3 = frigivet.

Kajakret 4

Tildeles instruktører i kajak. Har mulighed for at påtage sig ansvar for ikkefrigivne roere.

Polokajakret

Tilladelse roere, som er færdiginstrueret i polokajak.
Der skal benyttes hjelm ved kamp og træning med bold.

§6 Alment
Supplerende bestemmelser til eller udvidelse af disse sikkerhedsbestemmelser kan vedtages af bestyrelsen og
sættes i kraft med øjeblikkelig virkning.
Bestyrelsen kan, hvis en båd (klubbens eller privat) ikke lever op til klubbens sikkerhedskrav, fratage
sejltilladelsen på ubestemt tid.

Godkendt af bestyrelsen for Vordingborg Ro- og Kajakklub
den 10. december 2018
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Vordingborg Ro- og Kajakklub

Tro- og loveerklæring om svømmefærdigheder

Aktive medlemmer af Vordingborg Ro- og Kajakklub skal vedligeholde deres svømmefærdigheder,
og skal kunne svømme følgende distancer:
•

Roning i robåde: svømme 300 meter, samt iklæde sig redningsvest i vandet

•

Roning i kajakker: svømme 600 meter (dog kun 350 meter, hvis man er under 12 år)

Denne tro- og love-erklæring skal udfyldes senest 3 måneder efter indmeldelse.
Tro- og love-erklæringen skal fornyes hvert 3. år inden sommersæsonens start.
Såfremt et medlem ikke har de fornødne svømmefærdigheder, så kan man ikke længere være frigivet til at ro
alene.

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Sæt kryds: Roning i robåd: [ ]

Roning i kajak: [ ]

Jeg erklærer på tro- og love, at jeg har afprøvet mine
svømmefærdigheder den _________________ (skriv dato)
og at jeg kan svømme mindst ___________________ meter.

Dato og underskrift:
Afleveres til bestyrelsen.
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