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Sikkerhedsbestemmelserne skal altid overholdes uanset om du ror i klubbens kajakker, kanoer eller egen båd.
Sikkerhedsbestemmelserne kan findes på klubbens hjemmeside www.kkes.dk samt på opslagstavlen i klubhuset
og i glasburet på bådskuret. Derudover har bestyrelsen fastsat følgende regler for roning i Kajakklubben Esrum
Sø.
Medlemmer af KKES er som minimum frigivet til turkajak på EPP2 niveau fra Kajakklubben Esrum Sø, en
anden klub under DKF eller kursusudbyder der er godkendt af DKF. Som nyt/ikke frigivet medlem må man kun
ro ifølge en af Kajakklubben Esrum Sø's bestyrelse godkendt instruktør. Og hvis denne er indforstået med at
personen endnu ikke er frigivet og at den pågældende instrultør derfor har ansvar for sikkerheden og for hvordan
udstyret behandles.
Indtil man er frigivet må man kun ro i klubbåde med grønt mærke. Dog kan man efter aftale fra gang til gang
med den ansvarshavende instruktør ro i en båd med gult mærke. Når man er frigivet må man ro i alle både med
grønt eller gult mærke. Hvis man ønsker at træne seriøst for at deltage i konkurrencer, kan bådudvalgsformanden
godkende brug af både med rødt mærke. Man må selvfølgelig ikke ro i andres private både, uden tilladelse fra
ejeren. Private både er kendetegnet ved, at der hverken er grønt, gult eller rødt mærke på dem. Alle medlemmer
der er frigivet må bruge kanoerne og polokajakkerne.
Klubbens materiel må kun bruges af klubbens medlemmer. Medlemmer af andre klubber under DKF, som er
frigivet i henhold til deres klubs sikkerhedsbestemmelser er meget velkomne at benytte vores anlæg. De må
normalt ikke benytte vores materiel. Kommer de en enkelt gang og ror sammen med et medlem af klubben, må
de gerne låne materiel, dog ikke rødmarkerede både. Hvis de ønsker at ro oftere end et enkelt besøg skal der
tegnes gæstemedlemskab. Gæster skal også bruge rokortsystemet med angivelse af hvilket medlem de ror med.
”Almindelige” medlemmer må ikke tage gæster der ikke er frigivet med ud og ro i kajak.
Ved brug af klubbens kanoer må et medlem gerne tage ikke frigivne gæster med. Der skal altid være minimum et
medlem i kanoen. Det er medlemmet der har det fulde ansvar for sikkerheden og for hvordan udstyret behandles.
Gæster i kano må gerne bruge klubbens svømmeveste. Klubben har ikke redningsveste til gæster der ikke kan
svømme og derfor ikke kan nøjes med svømmevest. Børn der er med som gæster bør altid bære redningsvest i
stedet for svømmevest.
Det er forbudt at ro ind i fuglereservatet i sydenden af søen. Grænsen til fuglereservatet er markeret med en
række orange bøjer. På hele søen er det forbudt at ro ind i eller for tæt på sivene af hensyn til fuglene.
Vær opmærksom på at sikkerhedsbestemmelsernes angivelse af maximum tilladte afstand til land og ro aldrig
længere fra land end du har lyst til at svømme ind – husk at selv 50 m er meget langt at svømme hvis vandet er
koldt.
De eneste steder søen må krydses er ved grænsen til fuglereservatet og på det smalleste sted mod Sørup havn.
Vær opmærksom på at i perioden hvor det ikke er påkrævet at bære svømmevest skal den altid medbringes i
båden alligevel.
Hvis man kommer til at ødelægge noget, eller opdager noget der er gået i stykker skal bestyrelsen eller
bådudvalget underrettes, så vi kan få det lavet.
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