KKKK ORDENSREGLER
1. Medlemmerne skal under ophold i KKKK udvise sportslig, imødekommende og hensynsfuld
optræden.
2. KKKK’s opholdsrum, køkkenfaciliteter samt bad og toilet skal altid efterlades i ryddelig og
rengjort stand. Herunder:
 Pladsen over skabene i omklædningsrummene er forbeholdt tøj- og taskeopbevaring,
mens du er ude at ro.
 Afskyl fødder, kajaksko og -sokker for sand inden du går ind i omklædningsrum og
klublokalet og svab gulvet og fjern evt. skidt efter dig i bruseren.
 Køleskabet er forbeholdt opbevaring af kølevarer, mens du er på vandet eller til stede i
klubben. Du kan efterlade datomærket mad til fælles brug på fælles-pladserne. Der ryddes
løbende op i køleskabet. Fryseren er forbeholdt klubarrangementer.
3. Sidste medlem, der forlader KKKK, har pligt til at efterse, at porte og døre er forsvarligt låst,
samt at lyset er slukket.
4. Medlemmer må gerne have et mindre antal gæster med i klubben. Det skal være under
behørigt hensyn til klubbens øvrige medlemmer og i samklang med klubbens liv. Tages gæster
med på vandet, er det medlemmets ansvar, at sikkerhedsreglerne for gæster følges, og at der
passes godt på klubbens kajakker og udstyr. Der skal vælges kajak (kajak er her og i det
følgende tur-, kapkajak og surfski) efter gæstens frigivelsesniveau. Begyndere skal ro i
begynderkajakker og så fremdeles.
5. Medlemmer har mod et gebyr på 1200 kr. mulighed for at leje klubben til private arrangementer
i perioden fra standerstrygning til 31/3. Medlemmet har ifm. lån ansvaret for, at der ikke opstår
svind i KKKKs øl, vin og sodavandsbeholdning, og at klubben er ryddet og rengjort næste dag kl.
9. Der skal ifm. leje af klubbens lokaler fortsat være adgang for klubbens øvrige medlemmer til
omklædningsrum og køkken.
6. Medlemmet kan søge bestyrelsen om et skab efter et års medlemskab, såfremt vedkommende i
den forgangne sæson med udgangspunkt fra klubben har roet mindst 150 km. Et ledigt skab,
tildeles den på ventelisten, som efter sidste sæsons rostatistik med udgangspunkt fra klubben har
roet flest kilometer. Bestyrelsen kan dog også tildele skabe til medlemmer, som yder en særlig
indsats for klubben. Som udgangspunkt deles de store skabe. For at opretholde retten til en
skabsplads, skal medlemmet i den forgangne sæson med udgangspunkt fra klubben have roet
mindst 50 km.
7. Medlemmer og begyndere har pligt til at passe godt på klubbens både og udstyr.
Kajakkerne er især skrøbelige ift. slag og stød. Der skal således især passes på, når
kajakkerne tages ud og sættes ind i bådhuset, ved transport og ved isætning og optag fra bro eller
andet hårdt materiale. Endvidere skal medlemmet sætte sig ind i rofarvandet, så vedkommende
ikke støder på sten eller anden grund. Konkret er der forbud mod at:
 Sidde i kajakker på land.
 At tage kajakkerne op af vandet før de er helt tømt for vand.
 At isætte og optage surfski fra bade-/bådbroerne på Bellevue Strand. Det gælder ligeledes
andre broer, hvor der ikke er bølgelæ.
 At sætte surfski i stativ i bådhuset med åben bailer.
 At ro med åbne udluftningshuller/dæksler.
 At efterlade surfski ubundet udenfor, når der er vind.

8. Beskadiges en kajak, skal medlemmet sætte et skadet-skilt over bådnummeret og beskrive
skaden i rokortsystemet, så det er let for reparatøren at finde og udbedre den. Det gælder
ligeledes, hvis medlemmet opdager en skade.
9. Det er medlemmet, som tager kajakken ud af bådhuset, der kan benytte den. Registrering i
rokortsystemet og roning skal ske i umiddelbar forlængelse heraf (indbefatter omklædning).
Roturen afsluttes i rokortsystemet, så snart medlemmet er tilbage og båden lagt på plads.
10. Kajakkerne skal umiddelbart efter brug skylles for sand, tømmes og aftørres for vand og
lægges på plads, så de ikke er til gene for andre roere.
11. Redningsveste, pagajer og andet udstyr skylles for sand og hænges på deres respektive
pladser i bådhuset.
12. I sommersæsonen må vådt rotøj ikke efterlades i omklædningsrummet, men skal hænges på
de hertil indrettede pladser i bådhuset. I vintersæsonen kan aktive vinterroere hænge rotøj til tørre
ved fyret. Privat tøj, der hænges til tørre i klubben, skal være påført medlemmets navn.
13. Begyndere (ikke frigivet) har kun ret til at ro kajakker i bådhusets første sektion. Et medlem,
der lige har bestået et af KKKKs frigivelsesforløb, må først benytte de mærkede (rødt mærke under
bådnummeret på kajakstativet) turkajakker, når vedkommende har roet 200 km. Brug af surfski i
sektion 2 og 3 (undtagen surfski nr. 142) kræver surfskifrigivelse. Brug af kapsurfski i nordlokalet
kræver særlig kapfrigivelse.
14. Lån af kajakker (og trailer) til stævner, træning eller motionsture over flere dage eller i
fremmed farvand kræver tilladelse af bestyrelsen. Bestyrelsen vægter som udgangspunkt, at der er
tale om en tur med daglige etaper af en pæn længde, at det ikke er en af de mest populære
kajakker, og at der ikke er et andet særligt behov for kajakken i den givne periode.
15. Ved grønt lys fra bestyrelsen til lån af kajak (trailer) til ture, løb og træning, kan kajakken
(traileren) for låneperioden reserveres i rokortsystemet. Ellers må kajakker (traileren) ikke
reserveres i rokortsystemet.
16. Eventuelle klager skal stiles skriftligt til bestyrelsen.
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