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SIKKERHEDSREGLEMENT SSIF KAJAK AFDELING 

 
§ 1. FORMÅL Formålet med dette reglement er at hindre at klubbens medlemmer bringer 
sig selv, andre eller materiel i fare.  

 
§ 2. GENERELLE REGLER Det er ethvert medlems pligt at overholde 
sikkerhedsreglementet, samt at påtale enhver overtrædelse heraf, som åbenlyst vil kunne 

føre til en farlig situation for medlemmet selv, for andre, eller skade klubbens materiel. 
Ved færdsel til søs har man pligt til at udvise godt sømandskab, herunder forsøge at 
hjælpe andre søfarende, der er i nød. Der skal udvises hensyn til natur og miljø. Man må 

aldrig ro længere fra land, end at man, i tilfælde af kæntring eller dårligt vejr, kan bjærge 
sig i sikkerhed. Ved tordenvejr skal der søges ly.  
 

Medlemmet har selv ansvaret for ikke at bevæge sig ud i vejrlig, der er uforsvarligt for 
eget kompetenceniveau. 

 

Anbefalinger Turkajak Havkajak 

Afstand fra land v. Vandtemperatur 

over 10grad. C  

200 m Efter forholdene 

Afstand fra land v. Vandtemperatur 

under 10 grad. C  

50 m Efter forholdene 

   

 

Det er medlemmets eget ansvar at bære beklædning, der er tilpasset vejr og 
vindforhold. Risiko for hypotermi ved kæntring bør altid overvejes.  
Klubbens kultur og anbefaling er, at alle medlemmer øver makkerredning, 

selvredning (kæntringsøvelse) og bjærgning hvert år.  
Det er ethvert medlems pligt at gøre opmærksom på defekter, som opdages ved 
klubbens materiel, hvis disse kan gøre det farligt at anvende. Bestyrelsen kan 

nedlægge forbud mod anvendelse af en privat kajak, som den finder i uforsvarlig 
stand. Klubbens både skal være mærket med klubbens navn.  

 
§ 3. SÆRLIGE REGLER Bestyrelsen kan opstille særlige 
sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer. Dette gælder 

specielt for medlemmer, som lider af sygdomme der medfører, at de kan miste 
bevidstheden eller få lammelser. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge 
afklare og orientere bestyrelsen, om det er forsvarligt at færdes i kano eller 

kajak. Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning, om det er 
forsvarligt at ro. 
 

 § 4. FRIGIVELSE. SSIF-kajak har 3 niveauer af medlemmer: 
1: Frøer: Nybegyndere der endnu ikke har opnået frigivelse. Skal kunne 
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svømme. Skal hurtigst muligt deltage i redningsøvelser og bevise at kunne 
svømme kajakken i land. Må max ro 30 meter fra land, må kun sejle i å-systemet 
(defineret som klubbens lokale farvand eller lignende), og kun hvis det blæser 

under 7 sek./m. Der skal være minimum 2 frøer sammen for at ro uden en 
frigivet ledsager. Klubben anbefaler at frøer ror sammen med frigivne. 
 

2: Frigivelse: For at opnå ret til at ro uden ledsagelse (frigivelse) i SSIF-lokalt 
farvand el. sammenligneligt, skal man opfylde følgende betingelser: 1) Man skal 
have kendskab til de almindelige regler for færdsel til søs. 2). Man skal have roet 

minimum 75 km. 3). Man skal kunne svømme 300 m. 4) Man skal kunne svømme 
150 m med kajakken på slæb. 5). Man skal have bestået de af klubben 
anbefalede redningsøvelser og deltage i dem hvert år. 

 
3: Havkajakroer: Skal bestå DGI`s ”Havkajak 1”. Det giver iflg. DGI ret til at ro 
på åbent vand, dog stadig under de foreskrevne sikkerhedsregler. Man skal bestå 

redningsøvelserne og deltage i dem hvert år. Man skal ro min. 150 km hver 
sæson. 
  

Medlemmer, der ikke er frigivne, skal ledsages af et frigivet medlem, som er 
fyldt 18 år og har roet minimum 75 km. Et frigivet medlem, der opfylder denne 

bestemmelse og som ikke er instruktør, må medtage et enkelt ikke frigivet 
medlem uden bestyrelsens tilladelse.  
Medlemmer der er frigivne men ikke har taget Havkajakroer 1/DGI, skal, ved 

roning i hav/fjord, ledsages af et medlem der har bestået Havkajak1/DGI 
 
Bestyrelsen kan inddrage rettigheden til at ro uden ledsagelse efter individuel 

vurdering.  
 
§ 5. SIKKERHEDSUDSTYR  

Svømmevest:  
Klubben anbefaler, der bæres CE-mærket svømmevest på alle roture året rundt. 
Ved roning i klubbens ro-sæson (mellem sommertid og vintertid) skal CE-

mærket svømmevest altid som minimum medbringes og let tilgængelig og ikke 
være nedpakket. Dog skal ikke frigivne medlemmer under al roning benytte 
svømmevest. Ved roning på hav, fjord og større åbent vand skal der benyttes 

svømmevest. Turleder kan bestemme generelt brug, hvis der er særligt farvand 
eller vejr der efter turlederens vurdering kræver det. 

 
Mobiltelefon:  
Klubben anbefaler, der medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster på alle roture 

året rundt. 
  
Lys:  

Ved roning før solopgang eller efter solnedgang skal der kunne tændes hvidt, 
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synligt lys. Ved roning i grupper skal der aftales regler for afstand og 
kommunikation mellem deltagerne, så alle kommer sikkert hjem og der undgås 
nervøsitet i gruppen under turen. 

 
Klubben anbefaler: 
 

Ekstraudstyr Turkajak Havkajak 

Pumpe & 

paddlefloat 

x x 

Mobiltelefon i 
vandtæt etui 

x x 

  Ved roning over 
åbent hav / 
langture  

Kompas  X 

Reservepagaj   X 

Nødblus  X 

Slæbetov  X 

Kort   X 

 
 

 
Særligt for klubaftener og kurser Hver instruktør/leder medbringer a) mobil i 
vandtæt hylster; b) førstehjælpsdrybag og c) slæbetov.  

B + C anskaffes/vedligeholdes af klubben og ligger klar i klubbens lokale til at 
medtage.  
Klubben sørger i øvrigt også for at være i besiddelse af sikkerhedsudstyr til udlån 

som: nødblus kompas, reservepagajer, kort til især længere ture. 
 

§ 6. LOKALT ROFARVAND Klubbens lokale ro-farvand defineres som 
strækningen mellem Havnen Silkeborg og Havnen i Ry samt de til denne 
strækning tilstødende søer.  

  
§ 7. LANGTURSREGLEMENT Roning uden for det lokale ro-farvand jvf. § 6 
betragtes som langtursroning. Man skal have roet minimum 150 km før man må 

tage på langtur uden ledsagelse af en frigivet.  
Ved langtursroning skal medbringes samme udstyr som ved roning på 
åbent hav – se ovenfor  

Inden klubben forlades skal man notere sin planlagte rute/ro-farvand samt 
forventet hjemkomst i logbogen. Desuden have orienteret nærmeste 
kontaktpersoner. 
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§ 8. UNDERVISNING OG INSTRUKTION  
Al undervisning og instruktion i klubben følger gældende regler og normer fastsat 
af DGI.  

 
 
§ 9. SIKKERHED VED ARRANGEMENTER DER OMFATTER IKKE-

MEDLEMMER  
Der skal benyttes instruktører med uddannelse der svarer til arrangementets 
karakter efter gældende anbefalinger i DGI.  

Det påhviler den enkelte instruktør at udarbejde sikkerhedsinstruks for hvert 
arrangement efter søfartsstyrelsens regler. 
http://www.soefartsstyrelsen.dk/tema/sikkerhedmindrefartoejer/Sider/SikkerSejla

dsdk.aspx  
Sikkerhedsinstruks skal udfyldes og opbevares i klubben. (Sted angives)  
 

§ 10. SIKKERHEDS-NIVEAU 
Klubbens sikkerhedsbestemmelser følger DGI`s anbefalinger. 
 

 
Vedtaget på bestyrelsesmødet 17. marts 2014. 

 
 

Appendiks 

Regler for vinter roning 

Udover de almindelige sikkerhedsregler for klubben gælder reglerne her i vinterperioden 
hvilket vil sige i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning.  

Reglerne gælder for alle klubkajakker, samt øvrige deltagere der tilslutter sig en tur. 

1. Ro altid mindst to sammen. 

2. Ro aldrig længere væk fra kysten end 50 meter. 

3. Ro aldrig længere væk end 100 meter fra nærmeste anden roer.  

4. Ro ud sammen og hjem sammen med mindre andet bliver aftalt med turlederen. 

5. Ro kun i vores eget farvand, det vil sige mellem Ry havn og Silkeborg havn samt 

de tilhørende søer eller lignende vand. 

6. Medbring altid mindst en mobiltelefon. 

7. Ro altid med redningsvest og våddragt/tørdragt på. 

8. For at ro om vinteren skal du have roet mindst 150 km. 

9. Ro aldrig hvis der er is mellem kajakken og land. 

10. Ro kun mellem solopgang og solnedgang. 

 

Vedtaget på årsmødet 01. november 2017. 


