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1

Generelt

Alle medlemmer af Kajakklubben Nova er forpligtiget til at være bekendt med og overholde
nærværende reglement.
Ved overtrædelse af reglerne kan bestyrelsen idømme et medlem roforbud.
Bestyrelsen kan, når den finder det hensigtsmæssigt, dispensere fra nærværende regler.

2

Definitioner

Sommersæson
Vintersæson
Begynder
Begynderprøve
EPP1 roer
EPP2 roer
Erfaren roer
Frigivet roer
Havkajakroer
"NB-bogen"
DKF
TCB
Fremmed rovand
Langtur

3

Fra 1/5 til og med 30/9
Fra 1/10 til og med 30/4
Et medlem, der ikke har bestået begynderprøven på enten EPP1 eller EPP2
niveau
Prøve i turkajak på enten EPP1 eller EPP2 niveau, se afsnit 7
Et medlem, der har bestået EPP1 prøven i turkajak som defineret af DKF
Et medlem, der har bestået EPP2 prøven i turkajak som defineret af DKF samt
klubbens modifikationer til EPP2 kravene
En EPP2 roer, der har roet mere end 1000 km
En roer der har fået tildelt EPP-bevis på enten EPP1 eller EPP2 niveau, hvilket
vil sige har bestået begynderprøve samt roet 100 km (se pkt. 7.1)
Roer, der i klubben, har fået godkendt havkajakfærdigheder på EPP2-niveau
Bog til meddelelser fra medlem til medlem. Ligger ved computeren i gangen
Dansk Kano & Kajak Forbund
Træningscenter Bagsværd
Rovand der ikke nås på endagstur med udgangspunkt i Hellerup Havn.
Søerne (TCB) betragtes ikke som fremmed rovand (se pkt. 5.6.3)
En tur af mere end en dags varighed

Hvordan bliver man medlem?

Det er muligt at søge om aktivt medlemskab i klubben på en af nedenstående måder
 via optagelse på begynderhold (se pkt. 7)
 i forbindelse med privatinstruktion (se pkt. 7.2)
 ved at forevise EPP2 bevis i tur/kap eller havkajak og i praksis vise, at kajakteknik
beherskes på EPP2 niveau
I alle tilfælde fremsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen, se i øvrigt Kajakklubben Novas Love.

3.1 Kontingentopkrævning
Klubben anvender Betalingsservice til den årlige kontingentopkrævning. Kontingentet skal efter
klubbens vedtægter betales senest den 1. bankdag i februar, og rettidigt betalt kontingent er en
forudsætning for at have stemmeret på klubbens ordinære generalforsamling. Husk at melde hvis
du får ny postadresse, eller hvis du vil skifte fra fx aktiv til passiv. Fristen for at skifte kontingentkategori er efter klubbens vedtægter den 31. december, med virkning fra den efterfølgende sæson.
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Sikkerhed & påklædning

Medlemmer skal overholde gældende søvejsregler samt andre regler for færdsel på vandet og i
havne som fastsat af relevante myndigheder.
Under roning er det medlemmets ansvar at være iført egnet påklædning samt at tage bestik af
vejret.
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Ethvert medlem er pligtigt til at bidrage til, at kajaksporten dyrkes under betryggende former.

4.1 Svømme- / redningsvest
I sommersæsonen skal medlemmer under roning medføre godkendt svømme- eller redningsvest,
dog skal medlemmer, der har roet under 250 km eller er EPP1 roer, være iført svømme- eller
redningsvest. Det anbefales dog for alle medlemmer altid at være iført svømme- eller redningsvest.
I vintersæsonen skal alle medlemmer være iført svømme- eller redningsvest.

4.2 Langtur
For havkajakroere på langtur skal der udover det sædvanlige sikkerhedsudstyr medbringes:
 paddlefloat
 pumpe
 træk-line
 reservepagaj

5

Hvor må jeg ro?

Det er til hver en tid den enkelte roers ansvar at overholde nedenstående begrænsninger svarende
til eget aktuelle erfaringsniveau.

5.1 Børne- og ungdomsroere
Børne- og ungdomsroere må ikke ro i vintersæsonen.
Roere under 15 år må, såfremt de er to sammen og vejret er egnet (dvs. i stille vejr), ro til
Charlottenlund Badeanstalt og retur, hvis begge har bestået entringsprøven.

5.2 Begynderprøve ikke bestået
Medlemmer, der endnu ikke har bestået begynderprøven (se pkt. 7) må kun ro mellem klubben og
Charlottenlund Badeanstalt og max 50 meter fra land.
Al roning skal endvidere foregå sammen med mindst et medlem, der har bestået
begynderprøven. Der må kun roes i sommersæsonen.
Begyndere, der ikke har bestået begynderprøven, kan i særlige tilfælde gives begrænset roret efter
nærmere aftale med bestyrelsen.

5.3 Begynderprøve bestået
Følgende er gældende, når begynderprøven er bestået med enten EPP1 eller EPP2 niveau.
Gælder også havkajakroere.

5.3.1

Afstand til kysten

Kystlinjen skal følges så nær, at roeren har stadig føling med land. Det vil i praksis sige max 600
meter fra kystlinjen, i vintersæsonen dog max 50 meter fra land.
Dog er det tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige, dvs. i roligt vejr uden udsigt til tåge,
blæst eller uvejr, at sætte over bugter eller vige, hvis turen ellers ville blive forlænget
uforholdsmæssigt. I forbindelse med fællesture kan dette kun ske, når bestemmelse derom er
taget enstemmigt af alle turens deltagere.
For havkajakroere gælder det, at der ved ovenstående gunstige vejrforhold kan laves længere
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kryds over åbent hav.

5.3.2 Sommersæson for EPP1 roere
Samlet antal
roede kilometer
Under 100 km

Roere

Begrænsning

Alene
Min. 2 roere sammen
Med erfaren roer

Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt
Fra klubben til Skovshoved
Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

100 - 250 km

Alene
Min. 2 roere sammen
Med erfaren roer

Fra klubben til Skovshoved
Fra Svanemøllestranden til Tårbæk
Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

Over 250 km

Alene
Med erfaren roer

Fra Svanemøllestranden til Tårbæk
Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

5.3.3 Sommersæson for EPP2 roere og havkajakroere
Samlet antal
roede kilometer
Under 100 km

Roere

Begrænsning

Alene
Min. 2 roere sammen
Med erfaren roer

Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt
Fra klubben til Skovshoved
Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

100 - 250 km

Alene
Min. 2 roere sammen
Med erfaren roer

Fra klubben til Skovshoved
Fra Skudehavnen til Tårbæk
Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

Over 250 km

Ingen begrænsning (udover afstand til kyst)

5.3.4 Vintersæson for EPP1 roere
EPP1 roere, må i vintersæsonen kun ro i selskab med en erfaren roer, som anført nedenfor.
Samlet antal
Roere
Begrænsning
roede kilometer
Under 250 km
Med erfaren roer
Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt
Over 250 km

Med erfaren roer

Fra Svanemøllestranden til Skovshoved

Over 1000 km

Med erfaren roer

Fra Skudehavnen til Tårbæk

5.3.5 Vintersæson for EPP2 roere og havkajakroere
EPP2 roere, der endnu ikke har roet 250 km, må i vintersæsonen kun ro i selskab med en erfaren
roer, som anført nedenfor.
Samlet antal
Roere
Begrænsning
roede kilometer
Under 250 km
Med erfaren roer
Fra klubben til Charlottenlund Badeanstalt
Over 250 km

Alene
Min. 2 EPP2 roere sammen
Med erfaren roer

Over 1000 km
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Al vinterroning - uanset erfarings-niveau - skal foregå max 50 meter fra land.

5.3.6 Roning på søerne - fra TCB
I sommersæsonen sidestilles søerne med en tur til Tårbæk og i vintersæsonen med en tur til
Skovshoved.

5.4 Rokort
Forinden et medlem begiver sig ud på en tur, skal medlemmets navn, bådens navn, afgangstid
samt ro-retning indføres på rokort.dk. Ved langtur eller roning i fremmed rovand noteres også
forventet roplan og hjemkomsttid til klubben.
Efter hjemkomst indføres ankomsttid samt antallet af roede km.

5.5 Nødhavn eller ændrede roplaner
I det tilfælde, at en roer har været nødt til at søge nødhavn eller på anden måde har været nødt til
at lave væsentlige ændringer i sine roplaner, er vedkommende pligtig til hurtigst muligt at sætte sig
i forbindelse med klub, hjem eller bestyrelse således, at de ændrede planer kan blive noteret på
rokort.dk.
Hvis roeren har en fornemmelse af, at vedkommendes udeblivelse fra klubben kan have medført,
at en eftersøgning er igangsat, skal vedkommende underrette politiet ved førstkommende lejlighed.

5.6 Særlige robegrænsninger
Det er af sikkerhedsgrunde ikke tilladt for kajakker at benytte det nordlige havneindløb i
Svanemøllehavnen. Kajakker skal derimod benytte det sydlige havneindløb (under broen nærmest
ved Svanemølleværket).

6

Klubudstyr

6.1 Pagajer, veste & cockpit overtræk
Klubudstyr (pagajer, veste og overtræk) er tydeligt mærket og findes på bestemte pladser i
bådskuret. Veste er mærket med "NOVA" på ryggen. Klubudstyr må anvendes af alle klubbens
medlemmer, men må ikke tages med på private langture.

6.2 Klubkajakker
Klubbens medlemmer er berettiget til at benytte klubbens kajakker, når det sker i
overensstemmelse med klubbens formål, love og reglementer. Dog er det bestyrelsen, der
bestemmer, hvilke medlemmer og arrangementer, der skal prioriteres i forbindelse med f.eks.
daglig roning, løbsdeltagelse og fællesture m.v.

6.2.1 Betingelser for benyttelse af klubbens tur- og kapkajakker
Kajakker med grønt bånd ("grønne kajakker") må roes af alle klubbens medlemmer og af
gæsteroere. Kun de grønne kajakker må bruges til træning af selventring. Selventring skal - så vidt
muligt - undgås for de øvrige kajakker, da selventring er hård ved kajakken, og ofte medfører
skader på fx cockpitkant.
Kajakker med blåt bånd ("blå kajakker") må roes af alle klubbens medlemmer samt gæsteroere
Kajakker med rødt bånd ("røde kajakker") må roes af erfarne roere.
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6.2.2 Betingelser for benyttelse af klubbens havkajakker
For at kunne ro klubbens havkajakker, skal medlemmer
 have bestået et havkajakkursus på EPP2 niveau
 have roet minimum 100 km
Hvis havkajakkurset er taget uden for klubben skal medlemmet fremlægge dokumentation for
gennemført kursus og i praksis vise, at havkajak-teknik beherskes på EPP2 niveau.

6.2.3 Betingelser for benyttelse af klubbens surfski
Surfski er på samme måde som tur- og kapkajakker forsynet med et farvet bånd, og reglerne, for
hvem der må benytte bådene, er de samme, dog skal nedenstående tilføjelser overholdes:
 Roeren skal altid anvende leash
 En roer må kun ro i en surfski, som roeren sikkert kan selventre i bølger. Dog må roeren
gerne træne kystnært mellem klubben og Charlottenlund Badeanstalt

6.3 Håndtering og benyttelse af klubkajakker
Når man kommer hjem skal kajakken håndteres således:
 Hvis kajakken kortvarigt lægges på broen, da skal forsigtighed udvises, så kajakken ikke
ligger på roret samt ikke kan blæse i vandet
 Kajakken bør bæres med begge hænder
 Om nødvendigt spules kajakken
 Kajakken aftørres både indvendig og udvendig
 Sædet skrues af og lægges løst i kajakken
 Luger aftages/åbnes, luger til ror er undtaget
 Kajakken henlægges på sin plads i bådhuset
 Kajakker må ikke efterlades henliggende på broen eller pladsen foran huset
For havkajakker gælder endvidere, at kajakken hænges på plads med
 pumpe placeret i bageste pakrum
 paddlefloat hængende over bagenden af kajakken
Håndtering af specifikke både:
 Kajakker med sæde monteret på skinne (fx Marathon Swift kajakker)
Disse kajakker har sæde-skruer, der ofte strammes meget. Efter brug skal sæde-skruerne
løsnes, så en efterfølgende roer med færre finger-kræfter ikke skal "slås" med at få dem
løsnet
 Surf-ski ("Badedyret" & "Flyvefisken")
Disse kajakker har et afløb der "stikker ud" under cockpittet. Kajakkerne må derfor ikke
lægges på broen med bunden nedad, men bør bæres direkte fra bådvuggerne til vandet
(og omvendt). Vær også ekstra opmærksom på det meget store ror på disse både samt
den store længde
Landgang, i forbindelse med den daglige roning fra klubben, må kun ske i kortere tidsrum og
kajakkerne må ikke efterlades på strande eller lign. uden behørigt opsyn.
Det er forbudt at være flere personer i en båd, end den er beregnet til. Endvidere må en båd ikke
lastes mere, end den stadig er fuldt manøvre- og sødygtig.

6.4 Udlån af klubkajakker i mindre end 16 timer
Klubbens kajakker må transporteres til fremmed rovand for at ro dér, forudsat følgende overholdes:
 Klubbens ro-reglement skal overholdes
 Medlemmet, der låner en kajak, er EPP2 roer eller havkajakroer og har roet mindst 250 km
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Medlemmer som har EPP1 kan låne kajak såfremt det sker i følgeskab med en erfaren roer

Dog må kajakkerne ikke fjernes fra klubben i mere end 16 timer (se også pkt. 6.5 ang. udlån i mere
end 16 timer, samt pkt. 6.6 ang. transport & skader).

6.5 Udlån af klubkajakker i mere end 16 timer
Et mindre udvalg af klubbens kajakker kan udlånes til brug for roture af varighed på mere end 16
timer, forudsat at følgende overholdes:
 Klubbens ro-reglement skal overholdes
 Medlemmet, der låner en kajak, er EPP2 roer og har roet mindst 250 km
 Kajakken afleveres tilbage i samme stand
 Udlån skal godkendes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
Udlån forudsætter at klubbens øvrige aktiviteter tillader det.

6.6 Skader på klubkajakker
Eventuelle skader på klubkajakkerne skal straks beskrives detaljeret i
 NB-bogen
OG
 mail til bestyrelsen (best@kajakklubben-nova.dk)
Hvis skaden på kajakken har en karakter, så kajakken ikke kan eller ikke bør benyttes, da sættes
et "Defekt"-skilt på kajakken. Defekt skilte findes ved skrivepulten.
Enhver benyttelse af klubbens kajakker, herunder transport til løb m.v. skal altid ske med omhu og
forsigtighed, således at risikoen for skader begrænses mest muligt. Det enkelte medlem er
økonomisk ansvarlig for det lånte.
Disse regler administreres af bestyrelsen, således at udgifter i forbindelse med skader, tyveri eller
hærværk m.v. der sker på en sådan måde, at låneren må betragtes som værende uden egentlig
skyld, vil blive betalt af klubben. Andre skader eller tab, der opstår f.eks. i forbindelse med et
medlems uagtsomhed eller manglende omhu, betales af medlemmet selv og betragtes som en
pligtig ydelse i medlemsforholdet.

6.7 TCB - udstyr og nøglebrik
Klubben har fast udstyr liggende ved TCB (kajakker, veste og pagajer). Hvilket udstyr og hvilke
kajakker, der er til rådighed, kan skifte. Lån af dette udstyr følger samme regler som øvrigt udstyr i
klubben.
Klubben har én fælles nøglebrik til TCB. Lån af denne noteres i NB-bogen, og nøglebrikken
leveres tilbage umiddelbart efter endt roning.

7

Begynderprøve

Instruktionen i såvel turkajak og havkajak er - med enkelte modifikationer/præciseringer - baseret
på EPP reglerne (Euro Paddle Pass), som kan findes hos DKF (Dansk Kano & Kajak Forbund).
I klubben undervises med udgangspunkt i EPP2 standarden med tillæg af selventring.
Hvis eleven ikke kan bestå klubbens variant af selventring, kan der gives mulighed for at aflægge
prøve i selvredning 2, jf. EPP2 standarden.
Hvis eleven ikke kan bestå selventring eller selvredning 2, kan instruktørerne bestå eleven på
EPP1 niveau, så eleven får ret til at ro som EPP1 roer (se pkt. 5.3.2 og 5.3.4.). Bemærk, at EPP2
niveau ofte stilles som en forudsætning for deltagelse ved eksterne løb.
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7.1 Tur/kapkajak EPP1 og EPP2 og havkajak EPP2
Ud over nedenstående præciseringer og modifikationer får en elev først tildelt EPP1- eller EPP2bevis efter at have roet 100 km. Roeren kan herefter betegnes som frigivet på enten EPP1 eller
EPP2 niveau.

7.1.1 Ind- og udstigning af tur/kapkajak
For at undgå skader på cockpitkanten ved ind- og udstigning ved strand må der ikke benyttes
”edderkoppeteknik”/"cowboyteknik" hvor man sætter sig overskrævs på kajakken. Det er ikke tilladt
at have et ben på hver side af kajakken ved ind- og udstigning. I stedet skal der bruges
”løbehjulsteknik”/”damesaddel”, hvor man sætter den ene fod i kajakken og støtter med pagajen på
vandet, mens man sætter af med den anden fod. Altså, man stiger ind fra den ene side af
kajakken.

7.1.2 Selventring af turkajak
Selventring på dybt vand kræves og skal udføres således:
 Kajakken roes ud på dybt vand, hvor man ikke kan bunde. Eleven er iført
svømme/redningsvest
 Eleven skal vælte i vandet fra kajakken, således at kajakken ligger med bunden i vejret
 Eleven finder pagaj og svømmer hen til kajakkens forende (eller bagende) og tømmer
kajakken ved at løfte den op af vandet og vende den rundt 180 grader. Alternativt kan
kajakken vendes ved at give den et hurtigt og fast skub rundt ved cockpitkanten. Herefter
kravler eleven op i kajakken. Herefter roes ind til broen, vesten tages af, og proceduren
gentages uden vest. Prøven må ikke gennemføres med våddragt
 Der roes ca. 20 m (fx rundt om inderste røde bøje i Hellerup-løbet)
 Øvelsen kan godkendes, såfremt eleven ikke er faldet i vandet mere end de to gange og
såfremt der ikke er mere vand i kajakken, end at sædets overside kan friholdes fra vand

7.1.3 Svømning med kajak (lang svømmeprøve)
Eleven ror over til badebroen før Tuborg Havn (ca. 500 m) med cockpit-overtræk på og
svømmevest liggende i kajakken. Kajakken vendes rundt og herefter starter øvelsen:
 Eleven vælter i vandet med overtræk på
 Pagajen lægges i kajakken sammen med cockpit-overtrækket
 Svømmevesten tages på i vandet, mens der holdes kontrol med kajakken
 Herefter svømmes kajakken tilbage til klubbens bådebro. Kajakken kan enten skubbes eller
trækkes

7.2 Privat instruktion
Bestyrelsen skal ansøges skriftligt - ansøgningen vedlægges bevis for svømmeprøve på 600 meter
- og accept fra bestyrelsen skal foreligge inden instruktionen starter.
Instruktionen kan kun foregå i sommersæsonen og alle prøver skal være afsluttet inden 1.
september samme år.
Den private instruktør skal enten være instruktør2 eller have roet minimum 1000 km.
Omfanget af instruktionen skal som minimum følge øvelserne fra EPP1, EPP2 og afsnit 7.1
(Turkajak EPP1 og EPP2 og havkajak EPP2) samt nedenstående punkter:



Privatinstruktøren har fået forklaret indhold i og krav til begynderinstruktionen
Eleven præsenteres for mindst et bestyrelsesmedlem (typisk bestyrelsens
instruktionsansvarlige) der efter forevisning af kvittering for betalt kontingent kort vil
gennemgå instruktionens omfang
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Præsentation af klubben generelt, husregler samt motionsrum og garage.
Udlevering af skriftligt materiale - klublove, klubreglement, specielt klubbens rofarvand,
diverse foldere for Søsportens Sikkerhedsråd osv.
Gennemgang af reglerne i nærværende reglement
Gennemgang af kajakker og udstyr - klubbens udstyr/privat udstyr – grønne, blå og røde
kajakker. I forbindelse med instruktionen skal både eleven og instruktøren ro i turbåd
(eleven kun i grønne)
Behandling af kajakker specielt på land og ved isætning og optagning af vandet, specielt på
klubbens bro (se pkt. 6.3)
Rostil og roteknik - forebyggelse af skader
Orientering om vind og vejr, bølger og strøm
Roning i både roligt og lidt hårdere vejr - roningen skal være sikker i begge tilfælde
Udformningen af de enkelte prøver kan oplyses ved henvendelse til en erfaren instruktør
eller bestyrelsens instruktionsansvarlige, det er aldrig for sent at bede om hjælp i
forbindelse med vanskeligheder med udførelsen af prøverne, en erfaren instruktør kan ofte
se hvor fejlen ligger
Det er kun en af klubbens instruktører med EPP instruktør 2, der kan godkende udførsel af
prøver på EPP2 niveau. Det er op til privatinstruktøren selv at lave aftale med en af
klubbens instruktører om dette
Endelig godkendelse af EPP1 eller EPP2 kan efter udført og godkendt begynderprøver
gives af et bestyrelsesmedlem, hvis alle ovenstående punkter er gennemført
tilfredsstillende og eleven ror stabilt og sikkert - godkendelsen er dog afhængig af en kort
overhøring

Gæsteroning

Formålet med gæsteroning er, at et medlem (værten) kan tage en person med ud og prøve at ro
kajak inden et evt. ønske om medlemskab.
Det er tilladt at tage en gæst med ud at ro, forudsat af følgende overholdes:
 Værten skal være EPP2 roer
 Værten skal have roet mindst 250 km
 En vært må max have 1 gæst med ud ad gangen
 Samme gæst må max komme med ud 3 gange
 Gæster må kun tages med ud i sommersæsonen
 Gæster må kun ro i de blå både. Der opfordres til at vælge en fornuftig båd både i forhold til
stabilitet og robusthed
En gæst fra en anden kajakklub må ro de samme både som en novaneser med tilsvarende
erfarings-niveau
 Gæster må kun ro i klubbens havkajakker såfremt de har færdigheder på EPP2 niveau og
har roet mindst 250 km
 Gæster skal skrives ud og ind på rokort.dk
Ved ønske om trænings-forløb eller lignende med roer fra anden kajakklub, der involverer mere
end 3 besøg af samme gæst, ansøges bestyrelsen om dispensation fra ovenstående regler.

9

Kajakløb

9.1 Kajakreservation
Et medlem kan tidligst tirsdag efter handicap reservere en kajak til løb i den efterfølgende
weekend.
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Det medlem, der har roet flest km i indeværende sæson har førsteret til at vælge kajak. Der
opfordres til at roere, der er interesseret i reservation af samme kajak overvejer, hvem der har
størst chancer for en god placering.
Den ønskede kajak reserveres ved at medlemmet skriver den på reservationswhiteboardet i
gangen.

9.2 Handicaproning
Et medlem der er tilmeldt handicap reserverer en kajak ved at skrive sig på handicaplisten, som
hænger på løbsopslagstavlen.
Reservationen gælder hver tirsdag fra kl. 17.45, så længe handicap sæsonen varer.
Reservationen frafalder til det enkelte handicap, hvis man ikke er mødt op i klubben kl. 18.15.
Der opfordres til, at medlemmer der ikke regner med at deltage jævnligt i handicap fraholder sig at
lave bådreservation for sæsonen.
Bådreservationer, der ikke benyttes kan overtages af andre medlemmer. Dette aftaler de
involverede medlemmer selv.

9.3 Interne løb
Klubmesterskaberne afholdes i august måned og der afvikles kajakløb i forbindelse med
standerhejsning og -strygning. Desuden afholdes fødselsdagsløb i weekenden nær klubbens
fødselsdag den 12. juni.
Løbene afholdes efter følgende regler:

9.3.1 Klubmesterskaber
Deltagere
Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage. Der afvikles begynder damer-, begynder herrer-,
dame- og herreløb. Begyndere kan også deltage i løb for hhv. damer og herrer (begynderløb kan
derfor kun afvikles samtidig med andre løb efter aftale med deltagende begyndere).
Løbsdistancer
Der afvikles disse 8 løb:
Begynder damer
Begynder herrer
Damer
Herrer

500 m 1000 m 6 km
X
X
X
X
X
X
X
X

Løbsruter
Alle løb har mål ud for molen (ligesom til handicapløbet).
500 m starter lidt nord for Djævleøen.
1000 m starter ud for Elstrøms hus.
6 km starter ud for molen og ror samme rute som handicap - to gange til Palo.
Klasser og bådtyper
I hvert af de 8 løb er kun én klasse. Der er hverken inddeling efter alder eller bådtype. Alle løb er
K1-løb og alle kajaktyper (tur, kap, hav og surfski) er tilladt. Det er op til den enkelte roer at vælge
den kajak han/hun finder bedst egnet. Roere kan ikke regne med at skifte kajak mellem de enkelte
løb. Bådreservation kan som ved andre løb ske fra efter handicapløb tirsdagen inden
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mesterskaberne.
Løbsafvikling
Tilmelding kan ske frem til en halv time før start. Alle løb hvor mindst én roer er tilmeldt afvikles.
Det annonceres til fællesinstruktion inden første løb, hvilke løb der afvikles, og hvem der deltager.
Ligeledes annonceres til instruktionen i hvilken rækkefølge løbene afvikles. Tilmelding efter
fællesinstruktion kan kun ske til løb, som allerede til instruktionen er blevet annonceret. En
eftertilmelding kan altså ikke resultere i at et løb alligevel afvikles.
Forslag til rækkefølge (der så vidt muligt giver roerene pause mellem de enkelte distancer):
1. Damer og Herrer 1000 m
(de to løb afvikles samtidig)
2. Begynder damer og begynder herrer 500 m (de to løb afvikles samtidig)
3. Damer og Herrer 500 m
(de to løb afvikles samtidig)
4. Herrer og Damer 6 km
(de to løb afvikles samtidig)

9.3.2 Standerhejsning
3 km dame- og herreklasse.

9.3.3 Standerstrygning
3 km K-2. Stafetløb. Deltagerne bliver blandet efter styrke og lodtrækning.

9.3.4 Fødselsdagsløb
Fødselsdagsudvalget bestemmer.

9.4 Betaling ved eksterne løb og ture
Gebyrer til kajakløb i Danmark dækkes op til 800 kr. og O-løb betales af klubben. Dog vil et
medlem blive afkrævet løbsgebyret, hvis vedkommende har meldt sig til, men ikke deltager i løbet.
Medmindre en lægeerklæring kan fremvises. Ved Handicap skal der deltages i mindst 5 løb for at
klubben betaler.
Bemærk, at løbsarrangører ofte stiller EPP2-niveau som en forudsætning for deltagelse. Det er
altid en roers eget ansvar at udstyr og egenfærdighed lever op til de stillede krav.

10 Klublokaler
10.1 Nøgle til klubben
Medlemmer, der har bestået EPP1, kan mod gebyr på kr. 50 få udleveret en nøglebrik til klubben.
Nøglebrikken skal opbevares forsvarligt og må ikke påføres nogen form for indikation af, at det er
til brug i Kajakklubben Nova.
Hvis nøglebrikken bortkommer skal bestyrelsen straks orienteres, så kortet kan spærres. Ny
nøglebrik udleveres mod et gebyr på kr. 50.
Nøglebrik-gebyr betales kontant i forbindelse med udlevering af brikken.

10.2 Skabsplads
Ansøgning om skab sendes til bestyrelsen hvert år i januar måned. Skab tildeles for 1 år ad
gangen, nøgledepositum er 300 kr.
Skab tildeles først og fremmest efter antal km på rostatistikken i den foregående sæson.
Desuden vurderes det om et medlem varetager opgaver i klubben som kan berettige tildeling af
skab.
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10.3 Privat bådplads
Aktive medlemmer, der har egen kajak, kan, så vidt det er muligt, få anvist en privat bådplads.
Bådpladsen må ikke uden bestyrelsens samtykke overlades til andre.
Private bådpladser uddeles efter følgende kriterier, en faktuel del og socialengagement.
Faktuel del:
Social del:

Antal roede km i privat båd, samt stabilitet fra flere sæsoner.
Antal ture fra klubben i privat båd.
Det sociale engagement i klubben, samt praktisk arbejde
udført for klubben.

Privat bådplads tildeles for et år ad gangen (fra 1. marts til 28. februar). Ansøgning om privat
bådplads for det kommende år skal indsendes til bestyrelsen senest 1. februar. I ansøgningen
redegøres for i hvilken grad ovenstående tildelingskriterier opfyldes. For at kunne fastholde en
privat kajakplads skal den private kajak være roet mindst 200 km i forudgående år.
Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af private bådpladser senest 21. februar. Pladser, der
skifter ”ejer”, skal herefter være ryddede, således at de kan tages i brug 1. marts.
En bådplads koster 500 kroner per kalenderår.
Klubben påtager sig intet ansvar for skader på eller bortkomst af privat udstyr, herunder både, der
er opbevaret i klubben.

10.4 Rygning
Rygning er ikke tilladt i klubbens lokaler.

10.5 Udlån af klubhus
Klubhuset udlånes til medlemmer der har rund fødselsdag, jubilæum, kandidatfest, bryllup el.lign.
personlige mærkedage. Bestyrelsen skal ansøges om udlånet mindst en måned i forvejen.
Ansøgningsblanket findes på klubbens hjemmeside.
Klubhuset kan kun udlånes i vintersæsonen.
Klubbens medlemmer har stadig adgang til alle faciliteter. Lokalerne skal afleveres i rengjort stand
inden kl. 12 næste dag.
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