
FAABORG ROKLUB  
  

Roreglement for 

kajakroning 
  

1. For at blive frigivet i kajakroning skal man have aflagt en svømmeprøve på 600 m. Svømmeprøven 

er gyldig i 2 år. 

Når vandtemperaturen er under 12 graders celsius målt af DMI, skal kajakroeren være iført godkendt 

redningsvest/svømmevest. 

Bestyrelsen anbefaler, at alle medlemmer bærer vest på alle roture, men som fuldbefaren kajakroer 

kan man, når vandet er over 12 grader varmt, vælge at ro uden rednings/svømmevest. Vesten skal 

dog altid forefindes i båden, og kajakroeren skal have aflagt vesteprøve, d.v.s. have vist overfor 

bestyrelsen (eller en af bestyrelsen udpeget person) at de kan tage vesten på i vandet uden at stå på 

bunden. 

  

Der må roes i kajak fra standerhejsning til standerstrygning.  

 

Definition af fuldbefaren roer: Se pkt. 3.  

  

2. Kajakroeren skal være medlem af Faaborg Roklub og overholde klubbens reglement. Kajakroeren 

har ansvaret for:  

At indføre sig på Rokort ved afgang og ankomst og ved afgang at anføre mål for turen samt 

forventet hjemkomsttidspunkt.   

At kajakken er i fuldt forsvarlig stand, og at der er mobiltelefon, cockpitovertræk og øsekar med.  

At båden ved hjemkomst tømmes for vand, tages op på broen, aftørres og bringes på plads.   

At notere hjemkomsttidspunkt på Rokort og notere evt. skade i materielbogen.  

  

3. Efter aftale med en instruktør er kaninfarvand området ved klubben afgrænset mod vest af 

Havnebadet og mod øst af første bro ved stranden ved Klinten.  

Roning udenfor dette område er dog tilladt i følge med en instruktør. 

  

Dagligt kajakrofarvand for frigivne kajakroere uden instruktør er kystnært fra havnebadet rundt om 

Kidholm og retur kystnært. 

 

Når kajakroeren ud over at være frigivet af en kajakinstruktør har deltaget i klubbens 

korttursstyrmandskursus, er kajakroeren fuldbefaren og må ro i klubbens daglige rofarvand, som er 

Faaborg fjord afgrænset af ebbevejen til Svelmø, Svelmø Trille (sydspids) til Bjørnø Holme 

(Langetom) på Bjørnø, og kystnært syd om Bjørnø mod Dyreborg til Dyreborg Nors udmunding.  

  

  

4. For at blive frigivet som kajakroer til roning inden for dagligt kajakrofarvand skal man have 

gennemgået følgende instruktion:  

- materiel og sikkerhed  

- klargøring og rigning  

- rengøring af kajak efter rotur  

- bæring af kajakken  

- at lægge kajakken fra sig  

- ned- og opstigning fra bro  

- ud- og indstigning fra strand   

- rotaget  

- manøvrering af kajakken  

- makkerentring  



- entring af egen kajak  

- bugsering af kæntret roer  

- bugsering af kajakken  

- bytte kajak med anden roer  

- roning med 2 kajakker  

  

Frigivelse gives af en kajakinstruktør.  

  

   

5. Det tillades ikke at være påvirket af øl/spiritus på roture.  

  

6. Roning fra solnedgang til solopgang er på kortture tilladt for frigivne kajakroere på betingelse af: At 

man er i følgeskab med en anden kajakroer og at én af kajakroerne er fuldbefaren – eller i følgeskab 

med en inrigger. At der medbringes klart hvidt lys. 

 

7. Vinterroning er roning i tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning og er tilladt efter 

følgende regler: 

 

- Der kræves personlig tilladelse til vinterroning, der gives af bestyrelsesformand eller rochef  

- for et år ad gangen 

- Kajakroeren skal være fuldbefaren 

- Der roes kystnært, max 200 meter fra kysten fra Nab til Dyreborg skov. 

- Ønskes vinterroning udenfor dette område, skal det aftales med rochef eller formand 

- Der skal bæres redningsvest og våddragt 

- Der skal medbringes mobiltefon i vandtæt hylster 

- Vinterroning kan først finde sted fra ½ time efter solopgang til 1 time før solnedgang. 

  

  

8. Gæster, der er aktive medlemmer under EPP 2 eller frigivet fra anden klub, må ro i klubbens 

kajakker, når det drejer sig om enkelte ture.  

  

9. Bestyrelsen kan fratage et medlem kajakret i tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsreglementet eller 

søvejsreglerne.  

Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion.  

  

  

  

  

Vedtaget på bestyrelsesmødet 8. august 2022 
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