KAJAKMAPPE
_______________________________________________________________________________________

KAJAKMAPPE
For kajakroere i Birkerød Ro- og Kajakklub,
BRK

Marts 2020
Birkerød Ro- og Kajakklub
Plantagevej 80B 3460 Birkerød
www.birkeroed-roklub.dk

KAJAKMAPPE
_______________________________________________________________________________________

INDHOLD
1

Indledning ..................................................................................................................................................4

2

Frigivelsesniveauer, rovand og sæsoner ................................................................................................4
2.1

3

4

5

Roning på fremmed farvand ............................................................................................................5

Sikkerhed og retningslinjer ......................................................................................................................5
3.1

Begrænsninger ...................................................................................................................................6

3.2

Krav til kajakroeren ...........................................................................................................................6

3.3

Påklædning .........................................................................................................................................7

3.4

Vinden og vejret .................................................................................................................................7

3.5

Roning alene .......................................................................................................................................8

3.6

Skærpede sikkerhedsbestemmelser for vinterroning ...................................................................8

Lokalt rovand .............................................................................................................................................8
4.1

Holte vandskiklub .............................................................................................................................8

4.2

Sten ......................................................................................................................................................9

4.3

Badeområder ved Frederiksdal og Farum Marina .......................................................................9

4.4

Farum sø .............................................................................................................................................9

4.5

Mølleåkanalen og slusen ved Frederiksdal..................................................................................10

4.6

Bagsværd sø......................................................................................................................................10

Færdsels- og Vigeregler ..........................................................................................................................11
5.1

Vigeregler..........................................................................................................................................12

6

Klubbens kajakker og andet udstyr ......................................................................................................13

7

Uddannelse og instruktion .....................................................................................................................13

8

Daglig roning ...........................................................................................................................................14

9

8.1

Fællesroninger, facebookside og reservationer ...........................................................................14

8.2

Sådan kommer du godt afsted .......................................................................................................14

8.3

… og rigtigt hjem .............................................................................................................................15

Gæste- og prøveroning i BRK’s kajakker .............................................................................................16

Bilag 1 Kajakskolen i BRK ..............................................................................................................................17
Teknisk og praktisk indhold ......................................................................................................................17
Teoretisk kursusindhold.............................................................................................................................18
_______________________________________________________________________________________
Indledning  2

KAJAKMAPPE
_______________________________________________________________________________________

KAJAKMAPPE

For kajakroere i Birkerød Ro- og Kajakklub, BRK
Marts 2020

1 INDLEDNING
Kajakmappen sætter rammen for kajakroningen i BRK og supplerer klubbens generelle
roreglement. Kajakroning i BRK skal dermed følge både kajakmappen og roreglementet.
Reglerne gælder for al anvendelse af klubbens udstyr samt for alle ture i lokalt farvand, der
udskrives under BRK i rokort.dk. Private ture på fremmed farvand uden brug af klubbens udstyr er
klubben uvedkommende, og må først skrives ind i rokort.dk efter endt tur.
Kajakmappen indgår som en del af uddannelsen til frigiven kajakroer i klubben, og du skal kende
indholdet som frigiven kajakroer i BRK.
Udover kajakroning har BRK roning i inriggere, coastalbåde og scullere. Kajakroningen skal i sit
virke bidrage til sammenhængskraften i klubben, altså til et ”vi” og ikke til et ”dem og os”.
Kajakmappen dækker ikke roteknik. Her henvises til andet undervisningsmateriale, særligt
”Havkajak Instruktør 2, teknik og teori op til EPP3 og havkajakinstruktør 2” udgivet af
Ungdomsringen, suppleret med det store udbud af videoer på YouTube.
BRK er medlem af DGI, og kajakroningen i klubben er derfor underlagt DGI´s regler og
anbefalinger. Kajakchefen er, med reference til bestyrelsen, overordnet ansvarlig for kajakroningen i
BRK. Kajakchefen assisteres af klubbens kajakinstruktører. Kajakchefen kan uddelegere dele af sit
ansvar.

2 FRIGIVELSESNIVEAUER, ROVAND OG SÆSONER
Sommersæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning, se hjemmesiden.
Vintersæsonen er fra standerstrygning til standerhejsning. Det anbefales dog at ro efter vinterregler
indtil vandtemperaturen er over 10C.
Almindelig frigivelse opnås ved at deltage i og bestå BRK’s kajakskole eller ved at erhverve
tilsvarende kvalifikationer eksternt og derefter gennemføre og bestå et individuelt forløb godkendt
af kajakchefen. Niveauet svarer til DGI havakajakroer 1 / DKF IPP2 suppleret med 75km roerfaring,
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kendskab til klubbens regler og faciliteter og til det lokale rovand. Roeren er frigivet til lokalt
rovand (se kapitel 4) i sommersæsonen efter retningslinjerne i kapitel 3.
Vinterfrigivelse opnås ved at deltage i og bestå vinterfrigivelseskursus ved vintersæsonens start
samt opfylde et rokrav på mindst 150km i den forudgående sommersæson. Roeren er frigivet til
lokalt rovand i vintersæsonen efter retningslinjerne i kapitel 3.
Udvidet frigivelse opnås ved at erhverve DGI havkajakroer 2 / DKF IPP3 certificering, eller ved at
kajakchefen skriftligt godkender at et tilsvarende niveau er opnået gennem erfaring og anden
træning. Udvidet frigivelse giver automatisk vinterfrigivelse, men det anbefales fortsat at deltage i
vinterfrigivelseskursus eller på anden måde træne vinterredninger og opdatere viden om
vinterroning. Roeren med udvidet frigivelse kan ro med større afstand til land og ved mere
udfordrende vejrforhold efter retningslinjerne i kapitel 3.
Kajakchefen kan inddrage en frigivelse, såfremt det ikke skønnes, at roeren ror med tilstrækkelig
sikkerhed svarende til den pågældende frigivelse.

2.1 RONING PÅ FREMMED FARVAND
Klubbens frigivne medlemmer kan låne klubbens kajakker til roning udenfor det lokale rovand på
en af disse måder:



Deltagelse i DGI, DFfR eller DKF arrangementer, forudsat at roeren har de for
arrangementet gældende forudsætninger.
Ture arrangeret af klubbens kajakinstruktører med en turleder, der som minimum er DGI
havkajakinstruktør 1. Forudsætninger for deltagelse annonceres til den enkelte tur og den
enkelte roers opfyldelse af disse godkendes i tvivlstilfælde af de arrangerende instruktører.

Information med arrangør/turleder, deltagerliste og forventet start- og slut- tid og sted, skal sendes
til kajakchef@birkeroed-roklub.dk. Turen skrives ud i rokort.dk med det tidsrum kajakkerne er væk
fra klubben. Deltagerne er selv ansvarlige for transport af kajakker. Skader på private biler under
transport af klubbens kajakker skal dækkes af medlemmets egen forsikring.
Private ture på fremmed farvand uden brug af klubbens udstyr er klubben uvedkommende, og må
først skrives ind i rokort.dk efter endt tur.

3 SIKKERHED OG RETNINGSLINJER
Sikkerhed er fundamentalt for roning og skal altid være i fokus. Dette gælder forberedelserne og
selve roturen. Klubben har etableret en række sikkerhedsregler gennem roreglementet.
Nedenstående retningslinjer præciserer disse sikkerhedsregler for kajakroningen. Regler skal følges,
men ingen regler kan erstatte omtanke og sund fornuft.
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Frigivne medlemmer har selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at færdigheder,
erfaring og udstyr passer til forholdene, så roningen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Medlemmet har også selv ansvar for løbende at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.
Ved kajakture arrangeret i klubregi har turlederen ansvaret for at der planlægges og gennemføres
en sikkerhedsmæssigt forsvarlig tur, der svarer til deltagernes færdigheder, erfaring og udstyr.
Frigivne medlemmer har fortsat ansvaret for egen sikkerhed, og skal fortælle turlederen om ethvert
sikkerhedsmæssigt forbehold, som medlemmet måtte have.
En risikovurdering af nedenstående faktorer indgår altid i forberedelserne til en sikker kajaktur.
Den er hurtigt foretaget under velkendte forhold men kræver mere omhu med nye roere eller
uvante forhold:








Roning alene vs flere sammen
Roeren/roernes erfaring, fysiske form og tekniske niveau
Vejr og vandtemperatur
Påklædning
Afstand til land og bredden/kystens tilgængelighed
Lokalkendskab
Udstyr og sikkerhedsudstyr

3.1 BEGRÆNSNINGER






Afstanden til land må i sommersæsonen ikke overstige 300 meter. Omvendt skal man også,
af hensyn til sikkerhed og materiel, undgå at ro alt for tæt på land, specielt ved pålandsvind.
Dog må Store Kalv, i sommersæsonen, krydses mellem roklubben og Næsset.
o Ved udvidet frigivelse bortfalder begrænsningen om højst 300 meter til land i
sommersæsonen.
Roning må kun finde sted fra ½ time før solopgang til en ½ time efter solnedgang.
Kajakkerne benyttes til kajakroning, herunder diverse kajakøvelser, balanceøvelser og
redninger. Ikke andet.
Der må ikke ros i påvirket tilstand eller indtages alkohol under roning.

3.2 KRAV TIL KAJAKROEREN





Ved roning i kajak har det frigivne medlem selv ansvaret for sikkerheden ved roningen,
herunder at dagsform, færdigheder, erfaring og udstyr passer til forholdene, og skal fortælle
om ethvert sikkerhedsmæssigt forbehold til en evt. turleder eller instruktør.
Medlemmet har også selv ansvar for løbende at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige
færdigheder, specielt vedligeholde selv- og makkerredningerne.
Den enkelte kajakroer skal løbende vurdere om egen helbredsmæssige tilstand, adræthed,
styrke, hørelse og syn mv. er tilstrækkelig til at deltage sikkert i roningen. Sygdomme eller
svagheder, som kan være af sikkerhedsmæssig betydning for en konkret rotur skal oplyses
til en eventuel turleder eller instruktør og ellers til medroerne.
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Som kajakroer i BRK skal man ved indmeldelse, og efterfølgende hvert år skriftligt bevidne,
at man kan svømme mindst 600 meter. Det er den enkelte roers eget ansvar at vedligeholde
svømmefærdigheden. Kajakchefen kan til enhver tid kræve, at der aflægges svømmeprøve.



Alle ture med klubbens udstyr skal udskrives i rokort.dk.

3.3 PÅKLÆDNING






Brug af DVN eller CE mærket svømmevest er obligatorisk hele året. Såvel klubbens som
medlemmernes private svømmeveste gennemgår et årligt eftersyn. Kajakchefen er ansvarlig
herfor. Klubben har svømmeveste til forskellige vægtklasser.
Påklædningen skal til enhver tid tilpasses forholdene og specielt til vandtemperaturen. Selv
en vandtemperatur på 15C medfører ved ophold i vandet hurtig funktionsnedsættelse, hvis
ikke påklædningen er tilstrækkelig. Ved vinterroning er tørdragt obligatorisk og den
anbefales altid ved vandtemperaturer under 10C. Et ”flerlagssystem” er at foretrække med
uld inderst og vindtæt lag yderst.
I solskinsvejr sidder man meget udsat for solen både oppefra og ved refleksion i vandet.
Husk især solcreme og hovedbeklædning og eventuelt tøj, der også dækker arme og ben.

3.4 VINDEN OG VEJRET
Når man færdes på søen, er vindstyrke, vindretning, sigtbarhed, bølger og vejret i øvrigt selvsagt af
største betydning.


Information om vejret skal indhentes inden turen startes. Information om vejret kan f.eks.
søges på dmi.dk eller yr.no. Gå aldrig på vandet uden at kende vejrudsigten.

Furesøen og det øvrige lokale rovand kan være ret vindbeskyttet afhængigt af vindretning. Det
betyder, at man ofte kan planlægge en forsvarlig tur. Det kan dog være umuligt med blæst fra vest
eller sydvest. Der skal planlægges med omtanke og efter de deltagende roeres evne. Vinden kan
f.eks godt komme med høj fart gennem en af de mange slugter langs Furesøen. Det er en
grundregel, at man så vidt muligt tager udturen i modvind og hjemturen i medvind.
Hvis der i øvrigt er god sigt kan følgende bruges som generel retningslinje:
 < 5 m/s, alle frigivne roere kan ro uden begrænsninger pga. vind.
 5-8 m/s, roere med almindelig frigivelse kan ro, hvor de kan finde læ langs bredden. Tag
udturen i modvind og hjemturen i medvind og hold dig tættere til land. Ro efter evne og
ikke alene. Medbring mindst én ekstra pagaj i gruppen.
o Roere med udvidet frigivelse kan ro frit, men medbring en ekstra pagaj og gerne
bugseringsreb.
 > 8m/s, roere med udvidet frigivelse kan ro hvor de kan finde læ langs bredden. Medbring
en ekstra pagaj og bugseringsreb. Ro som altid efter evne.
Hvis man kommer ud for tordenvejr under turen, skal man søge land med det samme.
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3.5 RONING ALENE
Det anbefales generelt at man ror mindst 2 sammen, da det øger sikkerheden væsentligt. Hvis du
ror alene er det en signifikant risikofaktor i sig selv, og alle andre faktorer herunder vind,
vandtemperatur, afstand til land med mere skal derfor vurderes med det for øje.

3.6 SKÆRPEDE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR VINTERRONING
Kajakroning i vintersæsonen er kun tilladt under følgende skærpede sikkerhedsbestemmelser:








Kræver vinterfrigivelse.
Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og
hensigtsmæssig påklædning.
Tørdragt (heldragt) er obligatorisk påklædning.
Roning alene frarådes, og bør for almindeligt frigivne kun finde sted i helt stille vejr.
Afstanden til land må ikke overstige 100 meter og man skal holde sig i forsvarlig afstand til
broer, træer, sten, etc. Dog er det tilladt at krydse Store Kalv mellem roklubben og Næsset i
helt stille vejr for almindeligt frigivne og i <5m/s for udvidet frigivne.
Roning er forbudt i områder med is.

4 LOKALT ROVAND
Det lokale rovand omfatter Furesøen, Vejle Sø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø med
tilknyttede kanaler, inkl. kanalen mod Lyngby indtil Lyngby Hovedgade, se kort. Udover klubbens
eget roreglement gælder også Skov- og Naturstyrelsens bekendtgørelser for færdsel på Furesøen
(bekendtgørelse nr. 509 af 26. maj 2004) og på Farum Sø (bekendtgørelse nr. 510 af 26. maj 2004) .
Links til disse findes på klubbens hjemmeside.
Det er tilladt at ro langs bredden hele vejen rundt, under hensyntagen til retningslinjerne i kapitel 3.
I sommersæsonen må Store Kalv dog krydses mellem roklubben og Næsset. Vinterreglerne for dette
fremgår af kapitel 3. Man skal være påpasselig med at ro alt for tæt på land, da der kan være gamle
broanlæg og lignende under vandoverfladen.

4.1 HOLTE VANDSKIKLUB
På sydsiden af Store Kalv er der markeret en bane til vandskiløb. Når der er aktivitet på banen, er
den forbudt område for roning. Det er tilladt at ro mellem land og den inderste række bøjer, der
afmærker vandskibanen. Vær opmærksom på, at speedbåden kan skabe ret store bølger.

_______________________________________________________________________________________
Lokalt rovand  8

KAJAKMAPPE
_______________________________________________________________________________________

4.2 STEN
Ved bredden mellem Lille Kalv og Kaninbugten ligger en stor sten på bunden ca. 25-30m fra land.
Ved lavvande er der risiko for at ramme stenen. Der findes et mærke afsat på et træ på bredden ud
for stedet hvor stenen ligger. Der udlægges af og til en bøje som advarsel.
Ved indsejlingen til kanalen ned til Frederiksdal ligger der ved den østlige bred en række sten i
vandet, hold dig derfor tæt til sejlrenden.

4.3 BADEOMRÅDER VED FREDERIKSDAL OG FARUM MARINA
Ved Frederiksdal og Farum Marina/Furesø roklub er der områder, der er afsat til badning. Disse
områder er afgrænset med store orange bolde. Når boldene er ude, er roning forbudt i disse
områder. Vær endvidere meget opmærksom på langdistancesvømmere udenfor de med orange
bolde markerede områder, både i disse områder og på søen generelt.

4.4 FARUM SØ
Fra bekendtgørelsen: ”Færdsel med kanoer og kajakker kortere end 7 m er tilladt for bredejere i
Farum Sø og Furesø uden særlig tilladelse samt medlemmer af en organiseret kano- eller kajakklub i
hovedstadsområdet der har opnået tilladelse”. Herunder hører BRK. Personlig legitimation samt
mobiltelefon til opslag på rokort.dk skal derfor medbringes ved kajakroning på Farum Sø. Der må
gøres landgang på landgangsstederne, der er markeret ved skiltning.
_______________________________________________________________________________________
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4.5 MØLLEÅKANALEN OG SLUSEN VED FREDERIKSDAL
Mølleåkanalen løber fra den
sydøstlige ende af Furesøen, gennem
slusen ved Frederiksdal og videre
frem til Lyngby Sø. Der kan være en
del trafik, så færdsel på kanalen skal
ske med forsigtighed.
Ved indsejlingen til kanalen ned til
Frederiksdal ligger der ved den
østlige bred ud for den lille halvø
Hjortholm en række sten i vandet.
Hold dig derfor tæt til sejlrenden.
Ved vejbroen i Frederiksdal er der en
sluse, og både skal bæres under broen med forsigtighed. Der er slet ikke ståhøjde, og løftet er
temmelig vanskeligt, hvis man er alene. Så det anbefales at være flere sammen. Hvis man er alene,
så tag en kajakvogn med, og brug den under stævnen. Pas godt på kajakkerne og på ryggene.

4.6 BAGSVÆRD SØ
På Bagsværd Sø ligger DFfR’s kaproningsanlæg. Kaproningsbanen er 2 kilometer lang og går fra
Øst (Start) til Vest (Mål). Der er 6 baner markeret med bolde. Når der er kaproningsstævne, er
færdsel på Bagsværd Sø forbudt. Ellers er det tilladt at ro på søen udenfor kaproningsbanen, som
vist på kortet nedenfor. Trafikken på Bagsværd Sø er ensrettet. På et lille stykke langs nordbredden
er det nødvendigt at ro ind i ”Bane 6”. Her skal man vige for eventuelle kaproningsbåde. Det er
tilladt at gå i land ved roanlægget og Bagsværd Roklub, når man ikke generer andre roere. Fra
sydsiden af kaproningsbanen er det tilladt at krydse kaproningsbanen vinkelret tilbage til Nybro,
ved den lille ø ’Gåseholm’. Alternativt kan man runde søens sydende. Igen skal der være særlig
opmærksomhed ved krydsning af kaproningsbanen, der også her sker vinkelret. Det er ikke tilladt
at ro ind til kaproningsbanens startanlæg.

_______________________________________________________________________________________
Lokalt rovand  10

KAJAKMAPPE
_______________________________________________________________________________________

5 FÆRDSELS- OG VIGEREGLER
Robåde, kajakker, kanoer og andre både under roning er, som alle andre fartøjer, omfattet af de
internationale søvejsregler ikke bare på havet, men også når man ror på søer, kanaler og åer.
Fra enhver båd skal der holdes behørigt udkig ved brug af såvel syn som hørelse, så risikoen for
sammenstød opdages i tide, ligesom man skal tilpasse bådens fart til farvand, vejr, sigtbarhed og

trafik. Der må således ikke sejles hurtigere, end at man kan nå at reagere for at undgå et sammenstød.
I en situation, hvor der er risiko for sammenstød, skal den båd, der har vigepligt, - i god tid foretage en tydelig manøvre, så den anden båd ikke er i tvivl om, at man viger, enten ved at ændre
kurs og/eller sænke farten. Ofte begge dele.

Den båd, der ikke har vigepligt, skal holde kurs og fart. Er man i tvivl om, hvem der har
vigepligten, eller om den anden båd vil vige, skal man manøvrere for at undgå
sammenstød.
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5.1 VIGEREGLER
Robåde er ikke direkte omtalt i vigereglerne. Vigereglernes hovedprincip er imidlertid, at den
stærkere viger for den svagere. Det betyder normalt, at motorbåde og sejlbåde (herunder
sejlbrætter), - i overensstemmelse med godt sømandskab, skal vige for robåde efter denne
rangorden:
1. motorbåde (alle motordrevne fartøjer) viger for
2. sejlbåde (fartøjer drevet af sejl), som viger for
3. alle former for robåde
Men dog er det sådan, at en båd, der har fri manøvreevne, altid skal vige for en båd med begrænset
manøvreevne.
Turbåde og arbejdsfartøjer er normalt de eneste erhvervsfartøjer, man kan møde på vores daglige
rovand. Vi skal vige for disse fartøjer, og bør holde god afstand.
På Furesøen er der en del begyndere, både på sejlbrætter og i sejlbåde. Man skal derfor ikke tage det
for givet, at sejlerne er i stand til at overholde
deres vigepligt, og det må man tage højde for
i sine manøvrer.
I kanalerne kræves ekstra påpasselighed.
Hold til højre (styrbord) og hold evt. tilbage
for at undgå risiko for sammenstød. Særlig
opmærksomhed kræves overfor uprøvede
kanoroere.
Det er god skik, at tage hensyn til både under
kapsejlads eller kaproning.
Når to robåde uanset type mødes, gælder følgende regler:



Når to både bevæger sig direkte imod
hinanden viger begge til højre/styrbord.



Når to både krydser hinandens kurs, skal det
fartøj der har det andet fartøj til højre/styrbord
vige og så vidt muligt gå bag om den anden
båd.
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Hvis en båd overhaler en anden båd, skal
den overhalende båd vige uden om den
anden båd. Hovedreglen er at båden
passeres på ens styrbord side. Men hvis det
er mere hensigtsmæssigt at passere den
anden vej om, er det også ok.

Det er vigtigt at vise sin hensigt i god tid, samt at vige frem for at løbe nogen risiko. Den båd der
ikke viger, skal holde kurs og retning, og i øvrigt ikke generes af den vigende båd.

6 KLUBBENS KAJAKKER OG ANDET UDSTYR
Klubben har havkajakker af forskellig fabrikat og type, og til både lette og tungere roere. En
oversigt med kajakkernes faste pladser i kajakstativet findes som opslag ved rocomputeren.
Klubbens kajakker er mærket med ”BR” samt fortløbende romertal og klubbens logo.
Øvrigt klubudstyr til kajakroning omfatter svømmeveste, pagajer, pagajflydere, pumper,
sprayskirts og kajakvogne. Beklædning og andet nødvendigt udstyr skal medlemmerne selv
tilvejebringe.
Nogle medlemmer har egne kajakker, som i et vist omfang og på eget ansvar kan få
opbevaringsplads i klubhuset mod betaling, se hjemmesiden.

7 UDDANNELSE OG INSTRUKTION
Som ny kajakroer starter man på klubbens kajakskole. Kajakskolen afholdes som et intensivt forløb
om foråret. Man har øvelser i svømmehal, weekendarrangementer og 2 ugentlige aftenroninger
over cirka 8 uger. Som udgangspunkt er der mødepligt.
Kajakskolen uddanner til et niveau som Havkajakroer 1 (DGI) / EPP2 (DKF) (se Bilag 1, kajakskolen
i BRK) men inkluderer endvidere kendskab til lokale forhold samt 75 km roning i lokalt farvand
med instruktør. Sikker roning og evnen til at gennemføre såvel selv- som makkerredninger vægtes
højt i såvel undervisning som ved bedømmelse om frigivelse. Frigivelsen gælder til kajakroning på
det lokale rovand efter retningslinjerne i dette dokument (almindelig frigivelse).
Erfarne kajakroere, der tidligere er blevet frigivet fra anden klub, kan starte i BRK uden at deltage i
kajakskolen, men efter prøveaflæggelse.
Mindre erfarne roere, der har gennemført EPP2 kursus eller tilsvarende fra godkendt udbyder kan,
efter individuel stillingstagen og under forudsætning af ledig instruktørkapacitet, tilbydes specielle
”fast-track” forløb frem mod hurtig frigivelse.
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Ikke frigivne kajakroere må kun ro med instruktør, må ikke ro i vintersæsonen, og må ikke deltage i
roning på fremmed farvand.
Vinterfrigivelse opnås ved at deltage i klubbens vinterfrigivelseskursus inden starten på
pågældende vintersæson. Det er et kort kursus på ca. 2 timer, hvor vi sammen træner selv- og
makkerredninger iført tørdragt og gennemgår lidt teori for vintersikkerhed. Det afholdes omkring
standerstrygning og mere end en gang ved behov.
Klubben opfordrer generelt frigivne medlemmer til at vedligeholde og øge egen-færdighederne i
kajak, værdsætter træningsinitiativer fra medlemmerne og tager gerne imod ønsker til at planlægge
fælles træningsmuligheder. Ved erhvervelse af DKF IPP3 eller DGI havkajakroer II, kan kajakchefen
tildele en roer ”udvidet frigivelse”.
Klubben er meget afhængig af tilstrækkelig instruktørkapacitet. Derfor støtter klubben, at
medlemmer med tilstrækkeligt teknisk niveau uddanner sig til klubkajakinstruktør og måske senere
til havkajakinstruktør. Dette sker i regi af DGI. Medlemmer, der har fået instruktøruddannelse
betalt af klubben, forventes at medvirke ved kajakskolen og andre relevante arrangementer.

8 DAGLIG RONING
Frigivne roere kan erhverve nøglebrik mod depositum, og benytte klubbens kajakker og øvrige
udstyr inden for retningslinierne i dette dokument. Hjemmesiden og rokort.dk angiver et antal
ruteforslag med længdeangivelse i km.

8.1 FÆLLESRONINGER, FACEBOOKSIDE OG RESERVATIONER
Klubbens planlagte fællesroninger og andre kajakbegivenhder annonceres på aktivitetskalederen på
klubbens hjemmeside samt på facebooksiden “Birkerød Ro- og Kajakklub - Kajakroernes Gruppe”.
Alle frigivne roere kan endvidere invitere til fællesroning via facebooksiden.
Der er fast fællesroning onsdag aften i store dele af sommersæsonen.
Alle klubbens kajakker skal være tilrådighed når der afholdes kajakskole. Det er normalt tirsdag og
torsdag aftener samt enkelte søndage i maj og juni. De konkrete tider vil fremgå af facebooksiden og
annonceres i nyhedsbrevet.
Derudover kan kajakker reserveres til godkendte workshops, ture til fremmed rovand og
kursusdeltagelse.

8.2 SÅDAN KOMMER DU GODT AFSTED
1. Check vejrudsigten og forbered passende beklædning og personligt udstyr. Vi anbefaler
opladt, vandtæt indpakket mobiltelefon, vand, solcreme, skiftetøj efter vejr og sæson.
2. Find den kajak, der passer til netop dig. Du skal have prøvet flere af klubbens kajakker,
inden du finder frem til den rigtige. Check at finnen er oppe.
_______________________________________________________________________________________
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3. Tag kajakken ud og læg den på græsset. Pas på din ryg - husk skånsom løfteteknik. Det
anbefales at være to til at bære og fortrinsvist holde kajakkerne med en arm omkring for- og
agterstavn. Alternativt brug en kajakvogn.
4. Udstyr kajakken med pagaj i den for dig rigtige længde, pagajflyder og pumpe, samt evt.
ekstra pagaj til gruppen.
5. Indstil fodstøtterne. Når kajakken ligger på græsset må man godt med forsigtighed sætte sig
i den.
6. Check at alle luger sidder korrekt på kajakken.
7. Find en svømmevest, der passer til din vægt. Spænd den så den sidder godt. Tag sprayskirt
på.
8.

Udfyld nu en turregistrering på rokort.dk på rocomputeren eller på mobilen. Indtast dit og
kajakkens navn, og vælg en af de på forhånd definerede ture. Roprotokollens primære
formål er at få et overblik over hvilke roere og både, der er på vandet. Derudover tjener
systemet til bla. kilometerregistrering og bådstatistik. I tilfælde af problemer med
rocomputeren gives denne information skriftligt på et stykke papir, der placeres synligt ved
rocomputeren.

9. Herefter kan kajakken bæres ud på broen eller evt. køres på hjul.
10. Hvis kajakken skal på fremmed farvand indtastes forventet hjemkomst til klubben, og der
vælges en passende beskrivelse.
11. Det er tilladt at ændre turens mål eller længde i forhold til det i turregistreringen angivne.
Men det bør gøres med omtanke, så det ikke vækker unødig bekymring.
12. Hvis du er sidste mand/dame, skal du aflåse klubhuset.

8.3 … OG RIGTIGT HJEM
Efter afsluttet kajaktur skal kajakken rengøres og aftørres. Der spules eventuelt med vandslangen
og der aftørres med klud eller svamp. Kajakken skal være helt tør. Lugerne skal være åbne og
pagajflyder og sprayskirt hænges til tørre. Pagajen hænges på plads. Kajakken skal nu ind og ligge
på dens faste plads. En oversigt hænger på opslagstavlen.
Kajakkerne og anden materiel skal behandles med omtanke for at undgå skader. Hvis en båd eller
andet udstyr får en skade, stor eller lille, eller hvis udstyr tabes, skal dette rapporteres ved
udfyldelse af en skadesrapport på rocomputeren (rokort.dk). Hvis båden ikke anses for at være
sødygtig, sættes et ”Må ikke anvendes” skilt på båden, og den blokeres på rocomputeren.
Endelig afsluttes turen på rocomputeren. Både turbeskrivelse og længde kan ændres inden
afslutning.
Sidste mand/dame lukker og slukker.
_______________________________________________________________________________________
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9 GÆSTE- OG PRØVERONING I BRK’S KAJAKKER
Klubbens både kan som hovedregel kun benyttes af klubbens medlemmer. Ikke-medlemmer kan
dog benytte klubbens materiel, enten som gæsteroere eller prøveroere.
I BRK vil vi gerne kunne låne kajakker fra andre klubber til ture på fremmed rovand, og grupper
af roere fra andre klubber under DFfR, DGI eller DKF kan låne kajakker til roning på vores daglige
rovand ved henvendelse til kajakchefen. BRK har intet ansvar i forbindelse med sådan roning, og
der behøver ikke være et BRK-medlem med. Det er dog vigtigt, at et medlem af klubben i
fornødent omfang orienterer gæsterne om forholdene på det lokale rovand og om materiellet. Den
gæstende klub skal stille med en kajakinstruktør ved udlån af kajakker. Turene skal registreres i
rokort.dk under BRK.
Individuelle gæsteroere er kajakfrigivne medlemmer af en anden klub under DFfR, DGI eller DKF.
Disse roere kan ro kajak med en frigivet BRK-kajakroer. Individuelle gæsteroere må kun ro et
begrænset antal gange. Turene skrives ud under BRK i rokort.dk og navnet på gæsteroeren
indtastes.
Hvis klubbens medlemmer udlåner en privat kajak til ikke-medlemmer, ligger det uden for
klubbens ansvar, og turene må ikke registreres i rokort.dk.
Klubben kan i sommersæsonen tilbyde prøveroning til ikke-medlemmer med henblik på afklaring
af et muligt medlemskab. Der kan tilbydes en eller to prøveture med deltagelse af en af klubbens
instruktører. Hvis prøveroeren herefter ønsker at melde sig ind, kan oplæring og frigivelse ske som
beskrevet i afsnit 7.
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BILAG 1 KAJAKSKOLEN I BRK
Formålet med BRK’s kajakskole er at uddanne nye kajakroere til sikker kajakroning på det lokale
rovand i forholdsvist let vejr i sommersæsonen, og dermed åbne op for et væld af glæder i
kajakken. Som begynder eller let øvet lærer du basale ro- og redningsteknikker i havkajak.
BRK’s kajakskole dækker generelt set DGI’s ”havkajakroer I” kursus og DKF’s IPP2 kursus
suppleret med en god introduktion til det lokale rovand, den rutine og roerfaring der opnås
igennem 75km kajakroning med instruktør, og kendskab til klubbens regler og faciliteter.
Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning,
skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt viden om sikker
færdsel på det lokale rovand, risikomomenter og lidt førstehjælp.
Kurset starter så vidt muligt med en undervisningsgang pr deltager i svømmehal med
vandtilvænning, wet-exit og makkerredning. Herefter er udgangspunktet Furesøen med start fra
klubhuset, hvor kurset ligger tirsdage og torsdage kl 18-20.30 suppleret med op til 3 weekenddage
fra 1. maj og senest til Skt. Hans. Man skal som udgangspunkt komme hver gang.
Til afslutningen skal den nye roer demonstrere redningerne. Hvis kajakinstruktørerne i øvrigt
vurderer, at roeren færdes sikkert i kajakken, har nogenlunde styr på teknikkerne og har roet 75km,
bliver roeren frigivet i klubben til det lokale rovand og kan ro efter reglerne her i kajakmappen
(almindelig frigivelse). Hvis man kommer alle (eller stort set alle) undervisningsgangene, vil man nå
dette resultat.
Selvom kajakture som oftest gennemføres uden kæntring, er det centralt for sikkerheden i kajak at
man lærer og vedligeholder både makkerredning og selvredning. Havkajak er derfor en våd sport,
og vi er en del gange i Furesøen i løbet af kajakskolen. Alle kan lære at ro havkajak, men især
redningerne kræver en vis fysisk form. Du skal kunne svømme 600 meter.
Al deltagelse foregår på eget ansvar. Vi anbefaler, at du som deltager har en privat
ulykkesforsikring i tilfælde af skader. Underviserne er erfarne og uddannede instruktører, som er
med til at sikre forsvarlig undervisning.

TEKNISK OG PRAKTISK INDHOLD


Ind- og udstigning i kajak ved bro og strand



Vandtilvænning/wet-exit og tømning af vandfyldt kajak



Makkerredning og selvredning med pagajflyder
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Effektiv skadesforebyggende roteknik



Drejetag



Brug af kant og finne



Lavt støttetag og lav sculling



Sideforflytning, stoptag og baglæns roning



Introduktion til lavt telemarksving, bagror og forror



Introduktion til bugsering af anden kajak



Introduktion til svømning med kajak



75 ro-kilometer i lokalt rovand

TEORETISK KURSUSINDHOLD

 Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
 Vind og vejr og bølger mm.
 Valg af rute
 Risikomomenter ved havkajakroning
 Klubbens regler og anbefalinger
 Lidt om kulde og førstehjælp
 Færdselsregler på vandet
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