Reglement for Nexø Kajakklub
Bortset fra nedenstående regler vil vi i Nexø Kajakklub i videst muligt omfang undgå at lave regler, der
begrænser medlemmernes udfoldelser og muligheder. Tanken har fra starten været, at den sunde fornuft
skal danne grundlag for alle aktiviteter i klubben. Dette betyder dels, at alle har et ansvar for at behandle
klubbens materiel skånsomt, dels at alle ud fra egne erfaringer og færdigheder har ansvaret for at vurdere,
hvor og hvornår det er sikkert at færdes i kajakkerne. Dette reglement udleveres til alle nye medlemmer
og findes på klubbens hjemmeside www.nexoekajakklub.dk under Vedtægter mv.

Gæsteroning
Frigivne medlemmer har mulighed for at tage en uddannet kajakroer (EPP2, DGI 1, el. lign. uddannelse)
med som gæst på rotur. Max. 2 frigivne gæster pr. tur. Medlemmet bærer det fulde ansvar for gæstens
sikkerhed, vurdering af vejret og materiellets brug, samt ansvar for, at føre rojournalen. Det forudsættes,
at gæsteroningen sker på dagsplan, således at klubkajakker er tilbage i klubhuset om natten, med mindre
andet er aftalt med et medlem af bestyrelsen.

Prøveture
Klubbens instruktører, herunder hjælpe- og klubinstruktører, kan introducere et potentielt nyt medlem til
NKK ved at tage vedkommende med ud på prøveture – max. 2 ture pr. gæst. Prøveture skal ske tæt på
kysten (50m) i hjemligt farvand (strækningen Snogebæk-Nexø-Årsdale), og kun i sæsonen mellem
standerhejsning og –strygning. Sikkerhedsbestemmelser som under gæsteroning. Svømmevest er
obligatorisk.

Klubhuset
Nexø Kajakklubs klubhus står til rådighed for klubbens medlemmer i forbindelse med ro aktiviteter og
klubarrangementer. Herudover kan bestyrelsen give tilladelse til udlån af huset og dets faciliteter til andre
kajakklubber i forbindelse med kajakrelaterede arrangementer. Det påhviler alle klubbens medlemmer
at være med til vedligeholdelse af klubhus og inventar samt romateriel.

Kajakker
Alle aktive medlemmer kan frit låne klubbens kajakker og dertil hørende udstyr. Vi forudsætter dog, at
brugen er på dagsplan, således, at alle kajakker normalt er tilbage i klubhuset om natten, med mindre
andet er aftalt med et bestyrelsesmedlem. For at skåne kajakkerne mest muligt skal indstilling af
fodspark, rorpedaler og sæde ske på græsplænen. Efter brug skal alt materiel rengøres, og lægges på
plads/hænges til tørre og kajakluger åbnes. Klubbens kajakker og udstyr kan kun udlånes til aktive
medlemmer.

Udlånsmaterialer
Klubben råder over 2 stk. 3 mands tunneltelte, 3 Trangiakøkkener, 1 kajakvogn, samt et bibliotek med
bøger og VHS/DVD film, der omhandler relevante emner indenfor kajaksporten. Materialerne skal efter

endt brug tilbageleveres tørt, rengjort og pakket. Udlånslisten er ophængt i klubhuset og findes på
klubbens hjemmesiden under Vedtægter mv. Materialerne kan udlånes ved kontakt til et
bestyrelsesmedlem.

Ro journal
Alle medlemmer er forpligtet til at udfylde ro journalen både før og efter turen - primært af
sikkerhedshensyn, sekundært af hensyn til statistikken og den årlige beregning af klubbens aktivitetstimer.

Trailer
Hvis ét eller flere medlemmer ønsker at ro med et andet udgangspunkt end klubhuset, kan man, efter
aftale med et medlem af bestyrelsen, låne traileren, når denne ikke benyttes til klubaktiviteter, f. eks i
forbindelse med instruktion eller fælles-/dagture. Lånes traileren skal man læse ”Kalender” og ”Kørsel
med klubtrailer” på opslag i klubben eller på hjemmesiden under Kalender og Vedtægter mv.

Svømmeveste
Brug af svømmeveste er obligatorisk i perioden 1. oktober til 1. maj. I sommerperioden er det op til det
enkelte medlem at vurdere, hvorvidt de vil bære vesten, men den skal altid medbringes på turen, være
indstillet til brugeren inden turen og placeres let tilgængelig. Sejlads uden svømmevest gælder kun
kystnær roning. Klubbens veste må ikke bruges som siddeunderlag og skal kontrolleres for stand og opdrift
mindst hvert 10. år.

Nexø havn
Nexø havn må benyttes af kajakroere. Havnen er primært en fiskeri- og trafikhavn, og man skal især, i det
smalle havneindløb, være opmærksom på anden trafik af lystsejlere, fiskefartøjer og katamaranfærger.

Roning i mørke
Hvis du ror efter mørkets frembrud, skal du medbringe en lygte eller pandelampe med klart, hvidt lys, så
du i givet fald kan påkalde dig medtrafikanternes opmærksomhed. Hvis du møder et andet fartøj på
kollisionskurs, skal du, som den svage trafikant, vige og tænde lygten så betids, at kollision undgås.
Lyskeglen skal være rettet mod fartøjet, som nærmer sig.

Natur- og miljøhensyn
Alle medlemmer er på godt og ondt repræsentanter for klubben under udøvelsen af klubaktiviteter.
Medlemmerne er forpligtet til at respektere fredningsbestemmelser og vise hensyn til den natur og det
miljø, vi færdes i. Efterlad kun fodspor. Vær især opmærksom på reglerne for fuglereservatet, som ligger
ved Nexø sydstrand.

Instruktører
For at virke som instruktør i Nexø Kajakklub, skal man gennemføre et kursus for havkajak-instruktører
(f.eks. under DGI eller DKF) eller et kursus med lignende indhold. I det foregående kalenderår bør

instruktøren desuden have roet 150 km, aflagt svømmeprøve (600m i bassin eller 300m i havet) og
demonstreret selvredning og makkerredning.
NKK kan selv eller i samarbejde med de øvrige klubber på Bornholm foranstalte uddannelse af klub-/og
hjælpeinstruktører.
Bestyrelsen beslutter hvert år i januar eller februar måned, hvem der oppebærer instruktør- og
hjælpeinstruktørstatus for det indeværende år. I denne beslutning skal der også indgå en vurdering af
aspirantens bløde værdier såsom pædagogik, lederegenskaber og erfaring.

Ansvar
Alle skader på materiel eller bygning skal af sikkerhedshensyn meddeles et medlem af bestyrelsen og
noteres i reparationsbogen samt mærkes. Hvis en kajak er så skadet, at den ikke skønnes sødygtig, skal
den sættes til side eller på anden måde afmærkes tydeligt. Klubbens medlemmer hæfter personligt for
den skade, som de – med eller uden forsæt – måtte forvolde på klubbens eller andre medlemmers
ejendom. Som udgangspunkt er det skadevolderens ansvar, at skaden bliver udbedret.
Tyveri af klubbens materiel under udlån, skal som udgangspunkt erstattes af låneren.
Der er udarbejdet et særskilt notat om ”Kørsel med trailer”, som skal læses på opslag i klubben eller på
hjemmesiden.

Sikkerhed
Alle medlemmer bærer selv ansvaret for deres personlige, og eventuelle gæsteroeres sikkerhed. Dette
sker bl.a. ved at tage hensyn til vejrforholdene og personlig erfaring, ved at medbringe passende
redningsudstyr og ved at vedligeholde svømmefærdigheder og rutine i redningsøvelser. Ved roning i
vintersæsonen mellem standerstrygning og standerhejsning henstiller klubben, at man ror flere sammen
og er særlig opmærksom på hensigtsmæssig påklædning. Ved roning alene henstiller klubben, at man
bærer våddragt, tør- eller semitørdragt og medbringer pumpe og fast paddlefloat. Om vinteren henstiller
klubben, at man holder en afstand til kysten på maksimalt 50 m.

Svømning
Svømningen er for medlemmer og støttemedlemmer. I enkeltstående tilfælde kan deltagerne tage en
gæst med mod betaling af et beløb, som hvert år fastsættes af bestyrelsen. Lørdags/søndagsarrangementer med kajaktræning i bassin er forbeholdt aktive medlemmer samt
støttemedlemmer, der er skrevet op til klubbens kajakkursus.

Mærkning af Grej
Alle kajakker i Nexø Kajakklub, såvel klubkajakker som privat ejede, skal bære mærkatet fra SOK og
Trygfonden med oplysninger om ejerforhold. Vi opfordrer alle til, i egen interesse, også at mærke deres
øvrige grej med navn. Der ligger mærkater og skrivepen i klubben.

Dette reglement er revideret og godkendt af bestyrelsen d. 16. september 2016

