Regelhæfte for Vejle Kajakklub
• Hjemmeside:
www.vejlekajakklub.dk, klubben har også www.dmvejle.dk og www.kraftcentervejle.dk.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at redigere / slette indlæg der strider imod klubbens etiske
retningslinjer.
• Vedtægter:
Klubbens vedtægter skal læses ved indmeldelse i VK. Disse vil altid være øverste regelsæt for
VK. Kan findes på hjemmesiden under Klubben / Vedtægter og regler.
• Frigivelse:
Frigivelse gives af minimum to, af bestyrelsen, bemyndigede personer.
Frigivelse kan gives individuelt efter roning af minimum 100 km og godkendte prøver, min
EPP2.
Man kan opnå frigivelse i 4 bådtyper (sværhedsgrad fra letteste til sværeste: 1,2,3,4).
1) Havkajak
2) Turbåd
3) Overgangsbåd
4) Kapbåd
Frigivelse i bådtype giver kun ret til roning i pågældende bådtype eller lettere type.
• Ikke frigivet roer:
Er du ikke frigivet, må du kun følges med en frigivet roer, der har roet mere end 250 km.
Har du været på kajakklubbens kursus, må du følges med to frigivet kursister.
• Gæste roer:
Gæsteroere må prøve 1-2 mindre ture inden kursus eller indmeldelse, roerens navn skal altid
skrives på rokort under gæsteroer.
Du må kun have gæsteroere med ud hvis du er frigivet og har roet mere end 250 km.
• Roer under 18 år:
Er du roer under 18 år, og vil med på en klub tur, så skal tilmeldingen ske via
ungdoms/kraftcenter trænerne.
Er du roer under 18 år, og vil med på en klub tur med overnatning, så skal du have en
ansvarlig værge (voksen) der har ansvaret for dig med, tilmelding via ungdoms/kraftcenter
trænerne.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra disse regler.
• Svømmevest:
Det er rart at have sin egen svømmevest, men svømmevest kan lånes i klubben så længe de
ikke er i brug ved fastlagt ungdomstræning og voksenkursus.
Klubben er ikke forpligtiget til at stille svømmeveste til rådighed udover til ungdom og
voksenkursus. Husk du skal altid have en svømmevest på eller med i båden.
• Aktiviteter:
Alle registrerede gyldige medlemmer (rokort) kan deltage i klubbens aktiviteter, herunder
svømning.
• Rokort:
Alle roture skal registreres i rokort systemet inden turen startes, hvis rokort systemet er ude
af funktion noteres turen på en seddel. Turens detaljer udfyldes så nøjagtigt som muligt.
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• Reservation af både:
Klubkajakker kan kun reserveres til stævner og klub ferieture.
Ungdomstræning mandag og torsdag,
Handicap onsdag samt
Kraftcenter træningssamling etc.
Har fortrinsret til klub bådene.
Herefter kan øvrige medlemmer tage en kajak, tjek evt. reservationsliste ophængt eller i
rokortet.
• Mærkning af kajakker:
Se forklaring af kajakkernes mærkning på opslag i klubben eller information på hjemmesiden.

• Forsikring (Tyveri brand mv):
Klubbens forsikring dækker privat materiel, selvrisiko dækkes af medlemmet selv!
Tjek først skadesdækning på din egen indboforsikring. Det er oftest den billigste løsning.
• Transportforsikring:
Enhver kajaktransport, det være sig transport på tagbøjler, klubtrailer eller privattrailer, skal
registreres og indberettes til forsikringsselskabet ved årets udgang. Evt. selvrisiko dækkes af
medlemmet selv!
• Defektmærkning af kajakker/kanoer:
Ved skade på klubbens materiel er det medlemmets pligt at forsøge at udbedre skaden selv.
Er man usikker på, hvordan man udbedrer skaden, må man rådføre sig med en mere erfaren
roer eller materialeudvalget. Kan skaden ikke umiddelbart udbedres, skal båden mærkes som
skadet i rokort systemet og sættes en gul skadesseddel på fartøjet.
• Nøgle / Brik:
Nøgle til klubben kan rekvireres af frigivne medlemmer hos et bestyrelsesmedlem. Blanket
udfyldes, og der betales et depositum på kr. 150.
• Passive medlemmer:
Kontingent 150,- kr./år, hvilket berettiger til daglig gang i klubben, dog uden at kunne være
aktiv deltager i sportslige aktiviteter, eksempelvis svømning.
Man er altid velkommen til at kigge ind til en kop kaffe.
• Efterskole medlemmer:
Skal du på efterskole, så betaler du normal kontingent men betalingen dækker 2 sæsoner.
• Vinter medlemmer:
Kontingent 250,- kr./år, hvilket berettiger til daglig gang i klubben, og være aktiv deltager i
sociale aktiviteter, svømning, gymnastik og løbehandicap.
• Regulativ Vejle Å:
Se begrænsningerne for roning på Vejle Å på opslag i klubben eller information på
hjemmesiden.
• Rengøring af klublokale:
Rengøringen foretages hver 14. dag.
• Vinterroning
Se reglerne for roning om vinteren på opslag i klubben eller information på hjemmesiden.
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• Udlån af klubbåde til medlemmer:
Klubbåde er kun til klubture og alm. roture. En populær kajak (har roet mere end 500 km
forgående sæson) er ikke beregnet til at tage med på sommerferie, fordi man måske får lyst til
at ro en tur.
Undtagelsesvis kan en kajak, efter aftale med bestyrelsen, lånes til weekend- og ferieture,
hvor kajakroning er en væsentlig del af formålet.
Der kan lånes kajakker af registrerede medlemmer (i rokort), som er frigivet eller følges med
erfarne frigivene medlemmer, hvis ellers betingelserne i regelhæftet og sikkerhedsreglerne er
overholdt.
Hvis en klubbåd skal med på ferie, skal navnet på det bestyrelsesmedlem, som har givet
tilladelsen, stå på rokortet.
•
1.
2.
3.

Kørselsgodtgørelse (Ved opslåede arrangementer):
Kørsel med klubtrailer 2,00 kr./km
Kørsel med tagbøjler 1,50 kr./km (Med kajakker)
Kørsel til klubture
1,50 kr./km (Med fyldt bil, relevante personer)

Der afregnes Km-godtgørelse imellem Vejle Kajakklub (eller opsamlingssted, hvis dette er
nærmere) til stævneplads. (Km opgøres efter krak eller lign.)
Ad 1: Trailer bruges til klubtur
Ad 2: Kørslen foregår i forbindelse med stævne/tur, og det forudsættes at man samles i så få
biler som muligt.
Ad 3: Kørslen foregår i forbindelse med stævne/tur, og det forudsættes at man samles i så få
biler som muligt.
Der ydes stævnetilskud til roere, der stiller op for Vejle Kajakklub.
Kørsel til sommerferieturen i udlandet afregnes med 300 kr. pr deltager, dog max 6000 kr.
totalt pr. år.
Træningslejre for kraftcenter, ungdom afholdes af udvalget.
• Tilskud til hjælpere ved ture/stævner:
Stævner:
Kørselsgodtgørelse og deltagergebyr betales af klubben.
Tour de Gudenå:
Hjælpernes deltagergebyr betales af VK.
Tilskud til kørsel og stævner kan i særlige tilfælde ændres af bestyrelsen.
• Udlæg for klubben:
Med kvitteringen SKAL der vedlægges oplysning om følgende:
1. Reg.nr. og Konto. nr. for overførsel af penge
2. Navn, adresse og telefonnummer
3. Angivelse af hvad der er indkøbt til
(disse oplysninger må gerne sendes til kassereren via mail, og kvittering lægges i bakke i
bestyrelsesrummet)
• Tour de Gudenå:
For deltagere til Tour de Gudenå yder klubben fællestransport.
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• Svømmehal:
VK har livredder tilstede hver anden søndag, de øvrige søndage er det Vejle Roklubs ansvar at
stille med livredder.
Enkelte aflysninger kan forekomme, tjek kalender på hjemmesiden.
•
-

Roture med private og institutioner:
Pris private personer:
250,- kr./pers.
Firmaer:
250,- kr./pers. (dog min. 2500,- kroner)
Institutioner og skoler:
0,- kroner
Klubben afholder ikke polterabend-arrangementer.

• Samarbejde med roklubben:
VK deler svømmehallen med roklubben om søndagen, vis hensyn til hinanden.
• Fester:
Festdeltagere har ansvaret for oprydning, aflåsning samt fjernelse af kontanter fra klubben.
• Indmeldelse i klubben:
Indmeldelse i klubben skal ske via elektronisk blanket.
Såfremt roere fra andre DKF klubber kan fremvise Epp2-bevis eller tilsvarende, kan de
indmeldes i klubben uden deltagelse i VK’s kursusforløb. Er roeren ikke frigivet i sin tidligere
klub, skal vedkommende frigives efter VK’s gældende regler. PRIVAT EPP2??
• Kursus:
Familiemedlemmer/samboende i samme husstand til aktive roere vil have fortrinsret til
klubbens kurser.
• Private Instruktion.
Før afholdelse af private instruktion skal der indhentes tilladelse fra bestyrelsen. Frigivelse sker
iht. regler herfor.
• Kontingent:
Der henvises til Vejle Kajakklubs hjemmeside.
• Pokaler:
Klubbens pokaler kan ikke vindes til ejendom. Det er vandrepokaler, der afleveres igen ved
sæsonafslutning.
• Medlems oplysninger:
Det er det enkelte medlems pligt at ajourføre sine oplysninger, feks. e-mail adresse samt
telefon nummer etc. Oplysningerne kan tjekkes på klubbens tastselv system.
www.vejlekajakklub,dk/tastselv
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