Roregler for PAGAJ

Generelt
• Det enkelte medlem er selv ansvarlig for, at det anvendte materiel, privat- såvel som klubmateriel, er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
• Aktive medlemmer skal til enhver tid kunne svømme 600 meter uden brug af hjælpemidler, børn dog
kun 350 meter.
• Ved roning i fremmed ro-vand skal svømmevest altid medbringes i båden.
• Medlemmer skal indskrive sig i den elektroniske rojournal inden roning påbegyndes, og udskrive sig
straks efter roningens afslutning.
• Medlemmerne må ro året rundt på både Vandkraftsøen og Storåen.
• Kajakroere skal altid vige for roklubbens både.
• Speedbådene må kun anvendes af medlemmer, som er instrueret i sejladsregler og betjening.
• Ved roning i mørke skal båd eller roer være forsynet med fremadvendt hvidt lys.
• Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal
orientere klubledelsen herom.
• Vis hensyn overfor lodsejerne langs søen, især når der ros på tidspunkter, hvor almindelig sejlads på
åen ikke er tilladt. (før 08.00 og efter 20.00).
• Medlemmer kan ikke deltage i kajakture i klubregi, hvis de ikke har repeteret og gennemført makkerredning, jf. nedenfor om ”Repetition af redningsøvelser”.
Særlige vinterregler
• I perioden fra 1. oktober til 30. april skal alle medlemmer bære svømmevest.
• Det er ikke tilladt at ro hvis der er is mellem båden og nærmeste søbred.
• Klubbåde må ikke benyttes til roning gennem is.
• Der ros højst 30 meter fra bredden.
Særlige regler for medlemmer under 18
• Medlemmer under 18 år er under forældres eller værges fulde ansvar.
• Medlemmer under 18 år skal altid bære svømmevest.
• Medlemmer under 18 år må ikke ro uden tilsyn eller ledsagelse af voksne medlemmer.
• Medlemmer under 18 år må kun ro i dagslys.
• Klubledelsen kan, efter skriftlig ansøgning fra forældre eller værge, dispensere fra reglerne for
ungdoms- og juniormedlemmer.

Særlige vinter regler for medlemmer under 18
• Medlemmer under 18 år, som ønsker at ro i vinterperioden, skal svømme 30 meter i vinterrotøj efter
eget valg og komme op i motorbåden (hjælp tilladt for at komme op i båden). Derudover skal
medlemmet svømme langs pagajs bro iført badetøj.
• Prøven skal aflægges i tidsrummet 1. december til 15. marts.
• Der skal foreligge en forældretilladelse inden afholdelse af prøven.
Særlige regler for begyndere
• Roere som ikke er frigivet må kun ro på de af klubledelsen fastsatte tidspunkter og under tilsyn af
instruktører, som er godkendt af bestyrelsen.
• Roere som ikke er frigivet må ikke ro længere væk, end de kan ses fra klubhuset, medmindre de
ledsages af en instruktør.
• Roere som ikke er frigivet, skal altid bære svømmevest.
• Ved roning på Storåen skal begyndere altid ledsages af en erfaren roer første gang man ror på
Storåen. Det gælder både opstrøms og nedstrøms Vandkraftsøen.
Særlige regler for gæster
• Klubmedlemmet, der medbringer gæster, er ansvarlig for, at klubbens regler vedrørende sikkerhed
overholdes.
• Gæster fra andre kajakklubber skal overholde Pagajs roregler.
Benyttelse af klubmateriel
• Aktive frigivne medlemmer kan frit benytte klubbåde, klubredningsveste og klubpagajer.
• Klubbåde er bagest på båden forsynet med bogstavkode for sværhedsgrad, samt løbenummer, der
angiver hvor den skal ligge.
• Klubbåde skal altid aftørres og lægges på plads inden man går op i bad.
• I forbindelse med stævner, instruktionsaftener og klubarrangementer kan klubbåde og andet
klubmateriel være reserveret. Det vil fremgå af kalenderen på Pagajs hjemmeside.
• Beskadiget materiel mærkes med defektskilt og der skal sendes sms til formanden for
materieludvalget, jf. opslag på tavlen ved rpjournalen.
• Medlemmer kan vederlagsfrit tage klubmateriel med til andre ro-vande en enkelt dag. Det skal
indskrives i den elektroniske rojournal. Medlemmet hæfter for materiellet i perioden.
• Medlemmer kan efter ansøgning til klubledelsen, og mod betaling, låne klubmateriel med til andre
rovande. Det skal indskrives i den elektroniske rojournal. Medlemmet hæfter for materiellet i
perioden.
Repetition af redningsøvelser
Alle klubbens aktive roere bør hvert år repetere makkerredning i den kajaktype, som de er frigivet til, og for
havkajakroere tilrådes det også at repetere selvredningen hvert år.

Det bør tilstræbes, at repetitionen foretages i forbindelse med fællesroning, kajaktur eller lignende, hvor
der er flere medlemmer til stede. Dette skyldes ønsket om, at den årlige repetition over tid bliver et fast
element i klublivet med henblik på at højne sikkerheden for medlemmerne.
I første række skal der være fokus på makkerredning både som nødstedt og som redder. Men det
anbefales, at man ved samme lejlighed også repeterer selvredning i havkajak, hvis man er frigivet i denne.
For så vidt angår makkerredning i havkajak skal repetitionen overværes af et medlem af klubbens
havkajakinstruktørgruppe, for at den gyldigt kan optages i nedennævnte liste.
Træning af makkerredning i turkajakker må kun foretages i kajakker af typen Coastline og Coast 450, da de
er mest robuste.
Efter gennemført repetition sender turlederen, den der er ansvarlig for det pågældende arrangement eller
for havkajakker den pågældende instruktør, en mail til klubbens kasserer med oversigt over de
medlemmer, som ved den pågældende lejlighed har repeteret og gennemført redningsøvelserne.
Kassereren opdaterer derpå listen over de medlemmer, som har gennemført redningsøvelserne. Listen
specificeres med makkeredning i henholdsvis havkajak, turkajak samt selvredning i havkajak, og listen
lægges i et menupunkt i Klubmodul.
Den årlige repetition af redningsøvelser gennemføres inden den 31. august i roåret. Listen for det
foregående roår holdes åben indtil den 31. august i det efterfølgende roår.
Medlemmer, der ikke har repeteret og gennemført makkerredning enten foregående eller indeværende
roår, kan ikke deltage i kajakture i klubregi.
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