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Brug af materiel 
 

1. Klubkajakkerne er placeret på stativerne der ligger længst væk fra stranden. Kajakkerne har navne 
som ligeledes er mærket med gule markeringer på pladserne 

 
Klubbens øvrige udstyr som årer og veste, ligger i badevognen og nøglen dertil er i nøgleboksen for 
enden af transformatoren, tættest ved kajakstativerne. I nøgleboksen er der desuden nøgle til 
vandhanen, der er placeret ved de offentlige toiletter ved parkeringspladsen. Nøgleskab og 
badevogn skal altid låses når pladsen forlades. også imedens man er ude og ro. 

 
Kombinationslåsene samt nøgleboks, har en kode. Denne kode oplyses ved medlemskabets 
start. Virker låsen ikke, Kontaktes  den material-ansvarlige på fejlmeld@slettenhavkajak.org . 
Kajakkerne skal sikres forsvarligt med klubbens tyverisikrings-wire og lås når de ligger i 
stativet. 
 

2. Klubkajakkerne må ikke benyttes, såfremt disse er reserveret til andet formål i samme tidsrum. 
Såfremt der ligger en reservation på en- eller flere kajakker, kan disse ikke vælges i Rokort app.  

 
Klubkajakkerne reserveres på klubben system: Rokort.dk . Der oplyses om: Dato, Kajakkens navn, 
klokkeslæt for afgang, klokkeslæt for hjemkomst (senest forventede), samt Turens mål/formål.  
 
Kajakker kan kun bookes for én dag ad gangen pr. medlem. Dog kan der ifølge aftale med den 
materielansvarlige, benyttes kajakker til klubarrangementer over flere dage - eks. ved træf, 
klubarrangementer o.lign.  
 
For at se reservationerne, henvises til Rokort.dk - Se tillige Rokort Vejledning på klubbens 
hjemmeside: https://slettenhavkajak.org/om-klubben/rokort-dk/ 

 
3. Roeren har pligt til, at bringe klubbens kajak hjem til stativet samme dag som turen slutter. 

 
4. Det er ikke tilladt at booke klubbens kajakker til private arrangementer, med mindre, man selv 

anvender kajakken. Kajakker kan derfor ikke lånes ud til ikke-klubmedlemmer. Rovagter og 
instruktørere kan dog “udlåne” kajakker iforbindelse med introforløb. 

 
5. Kajakken skal altid sikres når den er på land uden for klubben, imod at drive til havs og imod tyveri 

ved ophold.  
 

6. Ved hjemkomsten har roeren ansvaret for, at kajakken tømmes for vand og bagage, rengøres med 
ferskvand og aftørres.  

 
7. Kajakken skal rengøres grundigt, og materiellet skal bringes rigtigt på plads. Dette gøres ved at 

placere kajakken i vuggen bag de offentlige toiletter mod stranden. Vandslange er placeret bag 
transformatoren ved siden af nøgleskab. 

8. Kajakkerne placeres på stativ med bunden opad og aflåses efter endt brug. Kajakkens luger og 
dæksler skal åbnes, hvis der er vådt/fugtigt i kajakken. 
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9. Skader på klubbens materiel skal efter hjemkomsten skal hvis muligt, omgående udbedres. Er dette 
ikke muligt, skal klubbens materiel-ansvarlige kontaktes, således at skaderne i fællesskab kan 
udbedres. Fejlmelding sker ved at skrive en mail til: fejlmeld@slettenhavkajak.dk, indeholdende 
navn på kajakken / skadens omfang, samt årsag til skaden og skadestidspunkt.  

 
10. Skadede kajakker markeres i rokort så de ikke kan bookes og med en rød markering på selve 

kajakken.  
 

11. Skadede kajakker og kajakker med rød markering må IKKE anvendes. 
 

12. Kajakkerne må kun anvendes på Øresund med mindre, at de indgår i et klubarrangement.  
 

13. Ved klubarrangementer i andet farvand, er det kajakroeres eget ansvar, at sikre kajakken forsvarligt 
under transport i egen bil og det er føreren der hæfter for transportskader på eget, klubben og 
andres materiel.  

 
14. Alle kajakker skal være mærket. Dette gælder også private kajakker, der er hjemmehørende i 

klubbens faciliteter, så de i tilfælde af havari nemt kan identificeres. Klubbens materialansvarlige skal 
gemme oplysninger for alle kajakker i rokort.dk ( DKF regel om Klubkajakker) 

 
15. Klubkajakker skal løftes, enten ved at løfte i bære håndtag, eller løft under stævn og agter. 

Kajakkerne må ikke slæbes ned ad rampen, men skal løftes hele vejen til- og fra stranden. 
 

16. Finne/Skeg må kun benyttes på vanddybder der er 50 cm eller derover og trækkes op inden turen 
afsluttes, da en sænket Finne/Skæg ellers kan blive skadet. 

 
Klubbens udstyr 
 

1. Klubben råder over en del fælles udstyr udstyr: 6 Grønlandske årer, 3 pagajer, 8 svømmeveste, X 
Longjohn, X sprayskirst, Pagajer, årer, veste, Sprayskirts, Longjohn våddragter og paddlefloats. 

 
2. Klubbens udstyr skal ligesom kajakkerne skylles med ferskvand efter brug. 

 
3. Longjohn våddragter, Sprayskirts og veste hænges til tørre på tøjstativer i Bad- og toiletvognen. 
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