
  

  Reglement for Ro-sikkerhed, herunder frigivelse af roere 
Dato 19/06/2018  

 

1. Hvornår og hvordan virker disse regler 

Ifølge Sletten Havkajakklub’s vedtægter har bestyrelsen vedtaget disse regler den 29. maj 2018, og 
medlemmer af Sletten Havkajakklub har forpligtet sig til at overholde reglerne.  

Reglerne gælder for  

- roning fra klubbens facilitet i Sletten, og 
- roning på annoncerede klubture med andet udgangspunkt end klubbens facilitet i Sletten.  

Reglementet er underlagt klubbens vedtægt og indarbejder regler om sikkerhed fra Dansk Kano og Kajak 
Forbund (DKF), og disse regler har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med Reglement for 
Ro-sikkerhed. 

2. Roning er dit ansvar 

Ved roning i kajak har medlemmet selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at færdigheder, 
erfaring og udstyr passer til forholdene, så roningen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. For 
vejledning herom henvises til Bilag A.  

Medlemmet har også selv ansvar for løbende at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder. I 
forbindelse med roning skriver medlemmet sig i ind og ud af klubbens  ro-registrering.  

3. Du skal kunne svømme 

Medlemmet skal kunne svømme mindst 600 m og har ved indmeldelse i Sletten Havkajakklub underskrevet 
at være i stand hertil.  

Et medlem, der er indmeldt i Sletten Havkajakklub i maj 2018 eller senere, skal herudover opfylde 
svømmekravet  

- senest i forbindelse med IPP1 eksamen i Sletten Havkajakklub, eller 
- med højst 12 måneder gammel dokumentation for aflagt prøve i svømmeklub.  

 
4. Pligt til at oplyse om visse sygdomme 

Et medlem, der har eller er under udredning for en sygdom, som kan medføre lammelser eller 
bevidsthedstab, skal orientere klubbens bestyrelse herom. Ved klubture og roning med andre fra Sletten 
orienterer medlemmet herom inden afgang.  
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5. Husk svømmevesten 

Alle medlemmer skal som minimum medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest. 
Vesten skal dog altid bæres af ikke-frigivne roere og af roere, der er omfattet af punkt 4.  

6. Ikke-frigivne roere 

Medlemmer, som ikke er frigivne ifølge pkt. 7, har status som ikke-frigiven roer. Samme status har gæster, 
sponsorer eller personer på prøvetur.  

En ikke-frigiven roer må ro 
 

- i ”kravlegården” alene i roligt vejr,  
- sammen med rovagt i dagligt rovand, og 
- sammen med instruktør efter instruktørens skøn og anvisning i andet vand. 

 

7. Frigivelse af roere 

Et medlem kan frigives til roning i vand, som passer til uddannelsesniveauet: 

- IPP1-rovand:  

Roeren har en bestået IPP1 eksamen fra Sletten eller anden kajakklub.  

- Andet vand: 

Medlemmet er uddannet med mindst IPP2 fra Sletten Havkajakklub/inden 2018 fra Sletten Bådeklub eller 
anden klub, eller har roet kajak i Sletten Bådeklub frem til 2018. 

Ved uddannelse fra anden klub skal medlemmet vise sine færdigheder ved frigivningsprøve, beskrevet i 
Bilag B.  

Hvis en roer med IPP1/IPP2 udviser manglende forståelse for og/eller erfaring med kajakroning på det 
pågældende niveau, kan instruktøren fastsætte yderligere vilkår for frigivelse af medlemmet.  

Kravet om uddannelse med IPP1, IPP2 osv. kan også opfyldes med andre tidligere og tilsvarende 
betegnelser eller tilsvarende uddannelse.  

Forud for roning træffer den frigivne roer sine foranstaltninger i overensstemmelse med anbefalingerne i 
Bilag A.  

8.  Forskelligt rovand 

For anvendelse af pkt. 6 og 7 fastlægges de forskellige typer af rovand som følger:  

- ved ”kravlegården” forstås rovandet mellem stranden syd for Sletten Havn og indtil Nivå Havns 
nordside så kystnært som muligt og i roligt vejr,  
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- ved “IPP1-rovand” forstås “kravlegården” og vandet mellem Sletten Havn og Humlebæk havn; 
- ved “dagligt rovand” forstås rovandet for fællesroninger ifølge pkt. 9 mellem Mikkelborg strand og 

Espergærde havn. 
- ved “andet vand” forstås alt vand, herunder åbent vand.  

 
For alle typer vand henvises til forholdsreglerne i Bilag A. 
 
For alle typer af rovand gælder, at medlemmet skal iagttage regler, der i øvrigt begrænser roning, f.eks. 
fugleområder, fareafmærkninger o.a. 

9. Ledelse af roture med andre 

Fællesroninger med eller uden rovagt sker på hvert enkelt medlems ansvar og med de begrænsninger i 
rovand, som gælder for den enkelte deltager. Dog må Ikke-frigivne roere og roere frigivet med IPP1 ro i 
dagligt rovand sammen med en rovagt. Rovagtens instrukser skal følges. 

Instruktører står for planlægning af turen og har ansvar for ikke-frigivne roere ved klubture. Ture kan ske 
kystnært og i alt rovand. 

En rovagt eller instruktør kan på forhånd sætte begrænsninger for deltagelse i turen, hvis denne vurderer et 
behov for særlige færdigheder eller udstyr, ligesom rovagten/instruktøren ud fra sikkerhedsmæssig 
vurdering kan begrænse deltagelsen for en eller flere medlemmer.  

10. Roning i mørke 

Mørkeroning er roning mellem solnedgang og solopgang. Når et medlem ror i mørke, skal medlemmet 
medbringe en fløjte og en vandtæt lygte med hvidt lys, der kan ses 300 m væk. Ikke-frigivne roere må ikke 
ro i mørke uden instruktør.  

11. Roning i nedsat sigtbarhed 

I tåge og i øvrigt nedsat sigtbarhed, skal medlemmet benytte sin medbragte fløjte eller andet akustisk 
signal, så medlemmet kan høres af andre.  
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12. Klubbens sikkerhedsarbejde 

Klubbens sikkerhedsarbejde er forankret i vedtægterne, hvorefter bestyrelsen har udarbejdet disse regler 
samt udpeget en sikkerhedsansvarlig og en ansvarlig for materiel og vedligehold som en del af 
Kajakgruppen.  

Rovagter udpeges af  instruktørerne i klubben. 

I tilfælde af ulykke eller nær-ved hændelser skal medlemmet hurtigst muligt orientere den 
sikkerhedsansvarlige herom, og den sikkerhedsansvarlige foretager nødvendige skridt, herunder evt. 
vidererapportering til DKF, på baggrund heraf.  

Den ansvarlige for materiel og vedligehold sørger for, at klubbens materiel er i sikkerhedsmæssig stand, og 
at som minimum klubkajakker er mærkede. Den sikkerhedsansvarlige kan påtale og afgøre nødvendige 
sikkerhedsmæssige forhold af uopsættelig karakter, hvorefter bestyrelsen orienteres.  
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13. Ændringer 
 

Version Dato Beskrivelse af ændringer Vedtaget  

1 29-05-2018 Nyoprettet dokument  

2 19-06-2018 1. version 19-06-2018 

3    
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Bilag A 

Vejledning i sikkerhedsmæssige forhold 

- under udarbejdelse -  
Inden du tager ud og ro 

For at sikre, roning kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt bør du vurdere, om dine færdigheder og 
udstyr i øvrigt ved roning er forsvarlige.  

Det er altid en god idé at checke vejrprognosen forud for en rotur. Det kan hjælpe dig med at få overvejet 
alle forhold og træffe forholdsregler, så turen bliver god og sikker:  

- Kommer der vejrskift eller skift af vindretning/vindstyrke, nedbør, temperaturændringer osv.?  
- Hvor meget væske, skal du have med og skal det måske være til at varme sig på? Og  
- Har du brug for noget spiseligt med undervejs, så du ikke mister overskuddet undervejs?  

Som roer skal du selv lave en sådan vurdering forud for hver tur. 

Vindretning og bølgehøjden har også en betydning for din rosikkerhed. Hvor kommer bølgerne fra, hvor 
høje er de?  

 

For de kuldskære, selv om det er sommersæson 

Husk at kulde opleves individuelt – nogen fryser hurtigere end andre.  

Dit tøj og udstyr er vigtigt i forhold til din sikkerhed – klubben anbefaler brug af mindst våddragt, og i 
vintersæsonen helst tørdragt. Når du klæder dig på til rotur, så tænk over, at kuldetab først og fremmest 
sker fra hoved, men også fra under armene, øverste del af ryggen og i lysken.  

Er lufttemperaturen kold, vil du afkøles hurtigt, og endnu hurtigere hvis du er våd eller bare fugtig. 
Tilsvarende gør vind kold luft endnu koldere (wind chill factor). Det er derfor vigtigt at imødegå kulde med 
rigtigt tøj, gerne lag på lag:  

- Inderste lag bør være svedtransporterende eller uld,  
- mellemlaget bør være isolerende f.eks. fleece eller mere uld, og  
- yderst bør du have en vindtæt – og også gerne vandtæt – barriere.  

Overvej også, om du skal pakke et tørt sæt tøj til turen, for det kan jo være, at det bliver fugtigt eller rigtig 
vådt. 

Vandets temperatur er også meget vigtig, og selvom det er sommersæson 1. april, er vandet ikke særlig 
sommerligt – det er sædvanligvis kun 5-10 grader i ydersæsonen. I vand taber kroppen varmen endnu 
hurtigere end i luften, og en kold krop med bare et par graders varmetab fungerer ikke så godt som en 
varm krop.  

At det er vigtigt at holde kroppen tør, beskrives i denne e-pjece: 
http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Kulde-og-beklædning-til-søs.aspx  

Version 1.0 



  
 

  

Version 1.0 



  
Bilag B 

Frironingsprøve 

 

Ved klubbens frironingsprøve vurderer en instruktør, om det enkelte medlem kan løse opgaver svarende til 
uddannelsesniveauet. Frironingsprøven er begrundet i sikkerhed, og Reglementets pkt. 7 bestemmer hvilke 
medlemmer, der aflægger frironingsprøve. 

Ved prøven vil en instruktør og bede medlemmet vise forskellige opgaver på vandet, som indgår i 
erhvervelsen af et IPP2 bevis.  

Udviser medlemmet kendskab til og sikkerhed i roning, kan instruktøren nøjes med at stille 3 opgaver, hvor 
mindst 1 skal være en redning for IPP2 uddannede.  

Udviser medlemmet manglende kendskab og sikkerhed i roning, kan instruktøren stille flere opgaver.  

Instruktørens vurdering af medlemmets samlede færdigheder i forhold til uddannelsesniveauet  afgør, om 
medlemmet anses som friroet på det pågældende uddannelsesniveau, hvilket meddeles medlemmet ved 
afslutning af prøven. 

En frironingsprøve kan ske for flere medlemmer samtidig. Frironingsprøve sker typisk i sensommeren.  
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