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ROKLUBBEN SKJOLDS KAJAKREGLEMENT 

§1 Formål og gyldighed. 

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Roklubben Skjold. Disse 

sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser og er et tillæg til Roklubben Skjolds 

sikkerhedsinstruks. 

Den enkelte kajakroer skal selv vurdere egen sikkerhed, herunder vind og vejr, påklædning, kajak og udstyr. 

Den enkelte roer skal være i stand til at sige fra, såfremt roeren vurderer, at sikkerheden ikke er god nok eller i 

overensstemmelse med disse sikkerhedsbestemmelser. 

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser for al roning 

 som sker til og/eller fra klubbens anlæg 

 i klubbens arrangementer, herunder klubture 

 hvor klubbens kajakker og/eller andet klubbens kajakudstyr anvendes  

Bestemmelserne gælder både for klubbens medlemmer og deres gæster. 

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning. 

§ 2.1. Dagligt rofarvand 

Klubbens daglige rofarvand strækker sig fra Strandmøllen i nord til Kalkbrænderihavnen i syd og 

Nordhavnstippen i øst. Al roning til og fra klubben skal foregå under gangbroen ud for DSR. Ved roning i havnen 

skal holdes til styrbord.  

Roere i turkajak skal ro i en afstand af indtil 50m fra kysten.  Der kan dog i perioden fra 1. maj til 31. september 

roes direkte fra Svanemølle Havnens udsejling til Tuborg Havns udsejling. 

Roere i havkajak skal ro en afstand af indtil 300m fra kysten. Der kan dog i rosæsonen roes direkte fra 

Svanemøllehavnen til Tuborg Havns udsejling  

Klubbens andre rovande er alt rovand i en afstand af indtil 50m for kysten for turkajakroere og indtil 300m fra 

kysten for havkajakroere. Vand ud over de angivne afstande er åbent vand. 

§ 2.2 Rosæsonen  

Tidsrummet mellem standerhejsning og standerstrygning er generel rosæson. Afholdelse af standerhejsning og 

standerstrygning sker jf. Skjolds vedtægter ca. 1. april og ca. 30. oktober. Kajakchefen kan forlænge eller 

afkorte rosæsonen afhængig af om vandets temperatur er over eller under 10°.  

§ 2.3 Roning i dagligt rofarvand 
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I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved 

roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de 

forhold, under hvilke roningen foregår. 

Inden roningen skal roeren 

 kende vejrudsigten for turen 

 skrive sig ind i roprotokol i henhold til Roklubben Skjolds retningslinje 

 have aftalt hjemkomst- og eller kontakttider med en pårørende 

Under roningen skal roeren 

 bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold. 

 bære en CE-mærket (typegodkendt) svømmevest i overensstemmelse med DKF´s 

sikkerhedsbestemmelser. 

Turkajakroere kan i perioden fra 1. maj til 31. september, såfremt de har vist, at de kan tage vesten på under 

entringer (jf. § 4.2), undlade at bære vest, så længe vesten medbringes lettilgængelig i kajakken. Ved alt roning 

udover denne periode skal vesten bæres. 

Efter roningen skal roeren 

 skrive sig ud i roprotokol 

 gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel i henhold til 

Roklubben Skjolds retningslinjer 

 indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til kajakchefen. 

§ 2.4 Roning i andre farvande og på åbent vand 

Roning med klubbens udstyr i andre farvande end det daglige rofarvand kræver forhåndsgodkendelse af 

kajakchefen. Kajakchefen kan udpege medlemmer af kajakudvalget, som ligeledes kan give den 

forhåndsgodkendelse. 

Ved roning i andre rovande end det daglige rofarvand skal roeren desuden 

 medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr. For alle kajaktyper skal der som minimum 

medbringes CE-mærket svømmevest og ekstra tøj. For havkajakker skal der desuden medbringes 

dækken (”spraydeck”), pumpe, pagajflyder (”paddlefloat”). 

 medbringe mobiltelefon og/eller kort og kompas. Det anbefales at medbringe både mobiltelefon, kort 

og kompas. 

 på forhånd orientere sig om farvandet 

 have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig pga. fx havnemole, skrænter 

eller klipper 

Ved roning på åbent vand forudsættes det at roeren er fortrolig med navigation efter kort og kompas, og 

medbringer 

 reservepagaj eller åre, nødblus og slæbetov 
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§2.5 Roning ved deltagelse i konkurrencer og/eller løb 

Hvis det af konkurrencemæssige hensyn ved deltagelse i løb konkurrencer giver mening at fravige bestemmelse 

og anbefalingerne i §2.3, skal den enkelte selv sikre, at arrangøren har tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger 

til stede under løbet/konkurrencen. 

Ved deltagelse i konkurrencer og/eller løb, hvor en roer repræsenterer Skjold, skal man altid udvise ekstra 

agtpågivenhed omkring sikkerhedsforanstaltninger og efterleve regler udstukket af løbsarrangøren for ikke at 

skade klubbens omdømme. 

§3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning 

§3.1 Roning under instruktion 

Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige sikkerhedsbestemmelserne, når dette er 

nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. 

Kursusdeltagere er forpligtet til at følge kursusinstruktørens ro- og sikkerhedsanvisninger nøje. Såfremt 

instruktøren skønner at en kursusdeltager ikke gør dette, kan deltageren tages af kurset uden mulighed for 

refusion af kursusgebyr eller indbetalt medlemskontingent. 

§3.2 Roning i vinterhalvåret 

Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra standerstrygning ca. 30. oktober til standerhejsning ca. 1. april. 

Vinterroning forudsætter, at roeren er vinterfrigivet. 

Ved roning i vinterhalvåret må frigivne på IPP 2-niveau ro i dagligt rofarvand ved dagslys op til 50 m til bredden. 

Roning på åbent vand må kun foretages af roere på IPP 3 og højere niveau og kun når temperaturen er over 5ᵒ 

C. Ved roning i vinterhalvåret skal roeren bære våd- eller tørdragt. Roeren skal medbringe ID, et komplet sæt  

skiftetøj, tilgængelig mobiltelefon samt varm drik og relevant forplejning. 

§3.3 Roning i mørke 

Roning før solopgang og efter solnedgang er mørkeroning. Mørkeroning må foretages af 

 roere på IPP 3-niveau 

 roere på IPP 2-niveau sammen med mindst en anden roer på IPP 2-niveau, dog ikke på åbent vand 

Ved mørkeroning skal hver enkelt roer medbringe en lygte med hvidt lys til at orientere andre fartøjer om 

kajakroerens tilstedeværelse. Lyset skal kunne ses minimum 300 m væk 

§3.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik 

 Roning i og forbi havne samt kryds af sejlrender med væsentlig erhvervstrafik skal ske med største 

agtpågivenhed og med skærpet fokus på egen sikkerhed. Det er vigtigt, at roere altid er bekendt med 

og særligt opmærksom på gældende færdselsregler ved roning i havne og ved havneudløb samt 

efterlever disse. 

 Roeren skal sørge for ikke at være til gene eller fare for andre fartøjer. 
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§3.5 Roning med gæster 

Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra klubben, 

som er vært. Gæstens rorettigheder afgøres af dennes IPP-niveau i overensstemmelse med disse 

sikkerhedsbestemmelser. 

 Ved udskrivning i klubbens roprotokol skal såvel gæstens som værtens navn anføres. 

 Man kan kun ro som gæst i klubben i begrænset og ikke regelmæssigt omfang. Såfremt en gæst 

regelmæssigt anvender klubbens udstyr, vil denne blive pålagt at skulle betale kontingent. 

 En prøvetur i kajak for en gæst uden roerfaring, skal ske under opsyn af frigiven roer og kun i havnen 

foran klubben hen til DSR’s bådebro. Gæsten skal underskrive en erklæring om, at prøveturen foregår 

på eget ansvar. 

§3.6 Roning med personer med handicap eller sygdomme 

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro 

sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal orientere bestyrelsen herom og sikre sig at mindst en i 

gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. 

§3.7 Roning med børn og unge 

Børn og unge under 15 år skal 

 være i stand til at svømme mindst 350 m 

 altid ro sammen med frigivne voksne over 18 år 

 bære svømmevest under roningen 

§4 Frigivelser og rettigheder 

§4.1 Ikke frigivne 

En roer, der ikke er frigivet, men frigivet til makkerroning, må kun ro med en makker, der som minimum er 

frigivet til makkerroning og er over 18 år.  

Roningen skal foregå i dagtimerne i dagligt rovand ved højst 5 m/s og så tæt på land, at den ikke-frigivne kan 

svømme i land. 

§4.2 Almindelig frigivelse 

En roer er frigivet til roning i kajak i Skjold når vedkommende: 

 har aflagt svømmeprøve på 800 m i svømmehal. Denne prøve skal aflægges hvert 2. år for at en roer 

kan vedblive med at være frigivet. 

 har roet 100 km i dagligt rofarvand med frigivet makker eller anden roer frigivet til makkerroning ved 

højst 5 m/s 

 er certificeret på IPP 2-niveau 

 har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser. 
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 er blevet formelt frigivet af kajakchefen, en instruktør eller andre personer som kajakchefen har 

udpeget til at gøre dette. 

Nye medlemmer med et IPP2 bevis, skal vise logbog med 100 km roet inden for det sidste år for at blive frigivet         

ellers bliver man frigivet til makkerroning. 

For frigivelse til roning i klubbens turkajakker, gælder yderligere at roeren skal vise, at denne kan tage 

svømmevest på ved entring af kajakken. 

Klubben bestræber sig på hvert år at afholde genopfriskningskursus i entringer. Roere der allerede er frigivet 

anbefales at deltage på et genopfriskningskursus hvert år og vise sine entringer for en af klubbens 

kajakinstruktører. 

§4.3 Andre frigivelser Vinterroning 

For at blive vinterfrigivet skal roeren 

 have gennemført vinterprøven og klubbens 3-timers hypotermikursus. Den praktiske del på vandet                             

gennemføres hvert år og den teoretiske del hver andet år. 

 have roet min. 500 km inden for de sidste 2 år. 

 have ansøgt og modtaget tilladelse til vinterroning af kajakchefen eller den/de kajakinstruktører der 

bemyndiges til at give tilladelse til dette. 

§4.4 Turleder 

Som turleder påtager roeren sig ansvar for at en tur gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde for 

alle turens deltagere. 

Turledere skal altid forhåndsgodkendes af kajakchefen i samarbejde med instruktørerne. En roer kan opnå 

godkendelse som turleder hvis vedkommende er på IPP 4-niveau, har bestået DKF Instruktør 2, eller har et 

kajakfagligt niveau, der vurderes tilstrækkeligt til at kunne varetage turdeltagernes sikkerhed. Denne vurdering 

laves af kajakchefen i samarbejde med klubbens instruktører. 

Rorettigheder som skema 

IPP-niveau Dagligt rovand Andre rovande Åbent vand 

Intet eller IPP 1 Med en frigivet roer 
Max. 5m/s 
Må kun ro i indre havn 
afgrænset af gangbro 

  

Frigivet til makkerroning Må kun ro med makker 
på mindst samme niveau 
Max. 5m/s 

- - 

Frigivet roer. 
IPP 2 

Alene 
Max. 8m/s 

Med en IPP 2-roer 
Max. 8m/s 

Med en IPP 3-roer 
Max. 8m/s 

IPP 3 Alene Alene Mindst 2 roere 

IPP 4-5 Alene Alene Alene 

 



 

 

 

 

 

 
 

Medlem af Dansk Forening for Rosport & Dansk Kano- og Kajakforbund under Danmarks Idrætsforbund  

 

§5 Sikkerhedsarbejdet i klubben for kajak 

Bestyrelsen udpeger en kajakchef, som skal varetage sikkerheden ved kajakroningen i klubben. Det er 

kajakchefens opgave 

 at indstille ændringer i Roklubben Skjolds kajakreglement og sikkerhedsinstruks til bestyrelsen 

 at sikre klubbens kajakkurser indeholder undervisning om klubbens sikkerhedsbestemmelse 

 at overvåge at klubbens frigivelse lever op til kravene 

 at klubbens instruktører, trænere og andre der virker for klubben har den nødvendige 

sikkerhedsmæssige viden og færdigheder 

 at tilsikre at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder deres 

svømmemæssige færdigheder 

 at udpege en eller flere materielforvaltere i klubben, der kan sikre, at alle klubbens kajakker er i 

sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Materielforvalteren(e) har endvidere som opgaver at sikre at alt 

sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

 at ulykker og nær-ved-ulykker indberettes til bestyrelsen og DKF´s ulykkesdatabase. 

Kajakchefen kan 

 nedlægge forbud mod anvendelse af kajakker, som er i uforsvarlig stand. Et sådan forbud kan også 

nedlægges af den/de udpegede materielforvalter(e) 

 i konkrete tilfælde og med begrundelse forbyde roning eller give dispensation fra 

sikkerhedsbestemmelserne. Den øvrige bestyrelse skal altid orienteres om forbud og dispensationer, 

og dokumenteres på skrift. Der kan kun gives dispensationer for en sæson ad gangen. 

Dette kajakreglement er udarbejdet af Kajakudvalget for Roklubben Skjolds og godkendt af bestyrelsen 

efteråret 2015. 

Sidst revideret marts 2017. 


