Brejning Båd Klub Kajakafdeling
Sikkerheds bestemmelser

Side 1

1. Formål og gyldighed
Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajak-roning i Brejning Båd Klub
Kajakafdeling (BBKK) under Brejning Båd Klub (BBK).
Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning i kajak på søer, åer og havet.
 Alle medlemmer under BBKK er omfattet, samt medlemmers gæster.


I klubbens arrangementer, herunder klubture.



Hvor klubbens Havkajakker / Turkajakker og udstyr anvendes, samt brug af medlemmers egne
kajakker og udstyr.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med BBKK’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes
medlemmer og deres gæster.
2. Definition:
Ikke frigivet roer: En roer som er medlem af BBK, men er under instruktion.
Gæsteroer: Roer som ikke er medlem af BBKK. Erfaren / uerfaren.
Frigivet roer: Roer som har bestået intro forløbet og efterfølgende har roet 50 km med en erfaren roer.
Erfaren roer: Roer som har roet, mere end 250 km. Og inden for de sidste 12 mdr. har roet 50km.
BBKK er baseret på roer som:
 Er fyldt 18 år
 Kan svømme 300 meter.
3. Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning
Ro-vand
Klubbens daglige ro-vand er Vejle Fjord (sydsiden af Vejle fjord, fra Vejle Å til Trelde Næs) indtil 300 m fra
kysten
Klubbens andre farvande, er alt ro-vand i en afstand af indtil 300 meter fra kysten.
Vand ud over denne afstand er åbent vand.
4. Roning i dagligt ro-vand + andre farvande + åbent vand.
I overensstemmelse med BBKK’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for
sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt
forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.
Ved klubbens fælles ture, uden for det daglige ro-vand skal der være udpeget en turleder. Turlederen har
det overordnede ansvar for sikkerheden, hvis anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog ansvaret
for, at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige hans færdigheder. Der roes altid kystnært og kryds
aftales på forhånd og foregår i samlet flok.

Side 2
Inden roning skal roeren
 Kende vejrudsigten for turen (for andet farvand: kende lokale strøm / Vind / bølge – forhold)


Sikre sig at udstyret er i orden



Hvis man låner klub udstyr (kajak – vest – pagaj – Sprayskirt) skrive det i klubbens logbog.

Under roningen skal roeren
 Bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold


Medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme vest



Sikre sig at forholdene ikke ændre sig (vejr – sundhed – udstyr)

Efter roningen skal roeren
 Skrive sig ud i klubbens logbog (hvis man har lånt udstyr)


Gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel

Ved roning på åbent vand:
Det anbefaledes at man deltager i klubbens, kursus for makker og selvredning. Samt anbefales det, at man
medbringer en mobil telefon i vandtæt etui, reserve pagaj, pagajflyder.
Ikke erfarne roer, skal ro med en erfaren roer.
5. Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning
Roning under instruktion:
BBKK afholder årligt et eller flere introduktions forløb, for nye uerfarne medlemmer.
Der skal altid være mindst 1 uddannet havkajak instruktør (DGI-havkajak1 / DKF2 havkajak instruktør /
BCU2 instruktør) til stede under hele forløbet. Som kan undervise hold op til 8 elever, i perioden 1/5 –
31/9, og i vindforhold op til max 8m/s. Derudover kan der bruges hjælpeinstruktører.
Ved instruktion skal instruktøren medbringe en mobiltelefon i vandtæt hylster og førstehjælpsudstyr.
Instruktion af ikke-frigivne, må kun ske i dagligt ro-vand i dagslys.
6. Roning i vinterhalvåret:
Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april.
Vinterroning forudsætter at roeren er Erfaren, eller ror sammen med en erfaren roer.
Ved roning i vinterhalvåret må roer som er frigivet, men ikke erfaren, ro i dagligt ro-vand og op til 100 m
fra bredden.
Roning på åbent vand må kun foretages af erfarne roer og kun når lufttemperaturen er over -5°C.
Ved roning i vinterhalvåret skal roeren bære våd- eller tørdragt. Det anbefales at roeren medbringe et
komplet sæt skiftetøj, tilgængelig mobiltelefon samt varm drik og relevant forplejning, samt har kendskab
til hypotermi.
Der skal altid bæres CE godkendt svømmevest, ved vinterroning.

Side 3
7. Roning i mørke
Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning. Mørkeroning må foretages af
 Erfaren roer


Roere som er frigivet, sammen med mindst én frigivet roer, 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 m væk.
Ved mørkeroning skal roeren altid bære CE godkendt svømmevest.

8. Roning med gæster
Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra
klubben, som er vært. Det er den frigivne roer i BBKK som har ansvaret for gæste roeren og at
sikkerhedsbestemmelserne overholdes.
Ved ind og udskrivning i klubbens logbog skal såvel gæstens som værtens navn anføres, samt telefon nr.
Gæster skal altid ro med CE godkendt svømmevest.
Roningen skal foregå i dagtiden i dagligt ro-vand ved højst 5 m/s og så tæt på land at den ikke frigivne roer
kan svømme i land. Undtaget er erfarne gæste roer. (Det er BBKK værten der er ansvarlig for vurderingen)
9. Roning med personer med handicap eller sygdomme:
Personer, der har en sygdom eller et handicap der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun
ro sammen med andre, frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har
kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.
10. Frigivelser og rettigheder
Ikke frigivne
En roer, der ikke er frigivet, må kun benytte klubbens kajakker, under opsyn af en frigiven roer. Roningen
skal foregå i dagtiden i dagligt ro-vand ved højst 5 m/s og så tæt på land, at den ikke frigivne roer, kan
svømme i land. Eller i andet kystnært farvand, sammen med en erfaren roer / turleder.
Almindelig frigivelse, uden om intro forløbet:
For at blive frigivet i en bådtype skal roeren ved en prøve, for mindst 1 uddannet instruktør + 1 hjælp
instruktør, demonstrere at vedkommende ved pålandsvind på op til 6 m/s i den pågældende bådtype.
 Kan komme sikkert i og op fra vandet ved både bro og kyst


Kan ro og manøvrere kajakken sikkert



Forebygge kæntring ved støttetag



Kan gennemføre både makker- og selvredning på en overbevisende måde.



Have gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser



Være fyldt 18 år og medbringe eget udstyr, herunder også kajak.

Efterfølgende skal det nye medlem, ro 50 km sammen med en erfaren roer og deltage i 5 klubdage/klubture.

Side 4
11. Roning ind og ud af Brejning havn
Der tages hensyn til anden, ind og udgående trafik fra Brejning havn. Inden kryds af havne indløb
orienterer roeren sig at der ikke er anden trafik. Ved passage af havne indløb holder roeren sig altid til
styrbordside. Roeren holder altid, tilbage for udadgående trafik. HUSK kajakken ligger altid underst.
12. Mærkning af udstyr:
Alt udstyr der tilhører BBKK skal være godkendt, af kajakafdeling og være mærket med klubbens navn.
Privat udstyr, bør være mærket med navn og telefon nr.

13. Defekt udstyr:
Hvis en roer opdager defekt udstyr tilhørende BBKK, skal det indrapporteres til kajakafdelingens
grejudvalg eller til lederne af kajakafdelingen.

14. Erhvervsmæssige forhold:
Det er ikke tilladt at afholde erhvervsmæssige aktiviteter under BBKK. Hvor aktiviteten er rettet mod, ikke
medlemmer af BBK og betalingen er kontant eller i naturalier. Undtaget er f.eks. åbent hus / mærke dage.
Et sådant arrangement kan dog afholdes, men kræver en godkendelse af kajakafdeling / BBK,
undersøgelse af forsikrings forhold, samt udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks, via (se vejledning til
sikkerhedsinstruks på www.soefartsstyrelsen.dk

Disse sikkerheds bestemmelser er informeret ud, til samtlige medlemmer af kajak afdelingen på:





Mail.
Opslagstavlen i klubhuset.
Udleveret til nye medlemmer på papir og/eller via mail
BBK´s hjemmeside under kajak afdeling

Sikkerhedsbestemmelserne er udarbejdet, af Brejning båd klubs kajakafdeling d.17/5 2016
Efter retningslinjer fra Søfartsstyrelsen og DKF.

Godkendt og opdateret den 3. maj 2016

Brejning Båd Klub, (BBK) formand

