Ordensreglement for IF Frem Havkajak.
§ 1. Almindelig orden
•

Det er ethvert medlems pligt til enhver tid, at sørge for at der opretholdes god orden og
renlighed overalt på klubbens område samt at behandle alt inventar med største omhu.

§ 2. Sikring af klubhus og containere
Den sidste, der forlader klubhuset, skal sørge for:
•
•
•
•
•
•

At det elektriske lys er slukket.
At øvrige elektriske apparater er slukket.
At vinduer er lukket.
At der er lukket for alle vandhaner.
At klubhuset og containere er aflåst (dør og containere kontrolleret).
Klubhuset og containere skal være aflåst, når det ikke er under opsyn.

§ 3. Nøgler
Aktive og passive medlemmer har ret til at bruge klubhusets faciliteter.
Koden til døren skal holdes hemmelig og må ikke udleveres til uvedkommende.
Koden skiftes jævnligt, samt ved brud på sikkerheden.
Kodeskift meddeles via SMS/mail til medlemmerne.
Fejl på kodelåsen skal straks meddeles videre til instruktører/bestyrelsen.
Nøgle/kode til klubbens containere kan udleveres til alle friroede medlemmer og til andre ud fra
bestyrelsens vurdering af behov. Du skal kun kende koder til de containere, du har brug for at
komme ind i.
§ 4. Materiel
Det påhviler de aktive medlemmer at vedligeholde bygninger og inventar samt at klargøre klubben
før vinteren og inden sæsonstart.
§ 5. Retningslinjer for udlån af kajakker
Lån af kajakker:
Friroede medlemmerne uden egen kajak, som årligt har demonstreret egen- og makkerredning samt
har udført 150 m svømning på åbent vand med kajak, kan frit låne klubbens kajakker, redningsveste,
pagajer og overtræk til fællesroening/træningsaftener og på egne dagsture.
•
•
•

Låneren har ansvaret for kajakken og udstyret.
Turen skal indskrives på elog før start.
Når du tager på tur, skal du have en kontaktperson på land, som kan hente dig.
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•
•
•

Ungdomsroere skal udover forældre/pårørendes tilladelse også have tilladelse til at ro ud og
melde hjemkomst hos en instruktør.
Så vidt det er muligt skal ind- og udstigning i kajakken foregå ved bro eller i vandet for at
beskytte udstyret (Sejl ikke op på stranden).
Kajakker tørres af efter brug inden de sættes på rette plads i containeren.

Lån af kajakker til længere ture/flerdages ture:
• Du skal udover de ovenstående krav ved dagsture også have været medlem af klubben
mindst 1 år og have roet mindst 200 km.
• Kontroller at der ikke er andre arrangementer den/de pågældende dage.
• Kontakt en instruktør/bestyrelsen og få tilladelse til lånet god tid i forvejen.
• Kajakken reserveres i eLog. Angiv den/de relevante datoer med anførelse af kajak nr., navn
og årsag til lånet.
• Ved fællesture for klubbens medlemmer kan kajakkerne bookes i mere end en dag.
• Ved ture med instruktør/erfarne medlemmer udpeget af denne kan der afhængigt af turens
karakter og farvandet dispenseres for kravet om 1 års medlemskab og antal roede kilometre.
• Oversigt over hvilke kajakker der kan lånes findes på klubbens eLog.
§ 6. Private kajakker
Opbevaring af privatejede kajakker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Private kajak- og pagajpladser skal mærkes med navn og telefonnummer.
Private redningsveste, overtræk og pagajer skal mærkes med navn.
Opbevaring af private kajakker bestilles og betales via klubmodulet.
Instruktørerne/bestyrelsen disponerer over kajakpladserne. Herunder at flytte sjældent
benyttede kajakker til mindre bekvemme pladser.
Privatejede kajakker og udstyr opbevaret i klubbens containere ligger der på ejernes eget
ansvar og risiko.
Ejerne har således selv ansvar for at sikre sig, at privatejede kajakker er forsikrede mod
brand, tyveri og hærværk m.m.
Klubbens forsikring dækker ikke på nogen måde privatejede kajakker.
Besiddelse af egen kajak fritager ikke medlemmet fra at følge klubbens sikkerhedsregler og
ordensreglement.

§ 7. Gæsteture
Erfarne og frigivne medlemmer må lejlighedsvis tage gæster med IPP2 eller tilsvarende erfaring
med på en prøvetur i klubbens udstyr. Gæsteture er med udgangspunkt fra klubben og skal foregå
langs stranden mellem klubben og Slusen.
Ved andre tilfælde skal tilladelse indhentes hos en instruktør.
Ved større arrangementer skal der altid indhentes tilladelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan opkræve
en afgift for benyttelse.
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§ 8. Retningslinjer ved lån og brug af trailer
•
•

Trailer kan lånes under samme forudsætninger som udlån af kajakker.
Det er bilens ansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af trailer eller last.

Fællesture med brug af trailer:
• For deltagelse i fællesture (hvor du har en kajak med på traileren) betales der altid 25 kr. til
klubkassen. Chaufføren afregnes af klubben efter statens takst. På denne måde sikres det, at
chaufføren altid afregnes for sin kørsel.
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