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Dansk Kano & Kajak Forbund's Sikkerhedsbestemmelser: 

§ 1 Alle klubber tilsluttet DKF skal orientere nye medlemmer om risikoen ved at ro kano og kajak, hvis man har en sygdom, der kan 

medføre lammelser eller bevidsthedstab. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i 

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

§ 2 Alle klubber tilsluttet DKF skal have udarbejdet et sæt sikkerhedsbestemmelser som minimum indeholder: 

 a. Reglement for roning i lokalt farvand. 

 b. Langtursreglement. 

 c. Sommer- og vinterroningsbestemmelser. 

§ 3 Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbernes bestyrelse, samt være mærket med klubbens 

navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres. 

§ 4 Alle klubber under DKF skal have udarbejdet retningslinier for frigivelse, (roning uden ledsagelse) som minimum skal gælde: 

 a. Den aktive roer er fyldt 12 år. 

 b. Den aktive roer kan svømme mindst 600 m. 

 c. Den aktive roer kan ved kæntring bjærge sig selv i land. 

d. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne "Lov og ret på vandet" beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd. 

§ 5 Børneroere skal indtil det fyldte 12 år være istand til at svømme mindst 350 m. Ved deltagelse i løb i yngsteklassen dog mindst 600 

m. Børneroere skal altid være ifølge med voksne.  Indtil man er yngsteroer, skal man være iført svømme- eller redningsvest hele året. 

§ 6 Alle fartøjer skal medføre en CE - mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende. 

§ 7 I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest.  Ikke frigivne roere har pligt til at bære 

svømme- eller redningsvest hele året. 

§ 8 Når der ved kaproning er mindst én motorbåd, som følger løbet, kan der ses bort fra § 6. 

Kajakklubben Esrum Sø's tillæg til ovenstående sikkerhedsbestemmelser: 

Ad. 1 Oplyses på indmeldelsesblanketten. 

Ad. 2 

a. Reglement for roning på Esrum Sø: 

- Alle roere skal udfylde dato, bådnr., start og forventet sluttidspunkt for roning i rokortsystemet, inden de tager ud og ro. Dette 

gælder også ture hvor egen eller klubkajak/kano transporteres væk for roning på andet rovand. Efter turen skal den markeres som 

afsluttet i rokortsystemet. 

- Der skal altid roes parallelt med kysten, ved krydsning af bugter og vige må afstanden til land ikke overstige 300 m. 

 - Ved roning efter solnedgang og i vejr med nedsat sigtbarhed, skal roeren desuden altid have kontakt med land. 

b. Langtursreglement: 

 - Roeren skal orientere sig om og overholde reglerne for færdsel på det aktuelle rovand. 

- Roeren har pligt til at ro med påført svømme- eller redningsvest og cockpitdækken ved roning langt fra land og/eller ved dårligt 

vejr. 

c. Vinterroningsbestemmelser: 

 - Roeren skal ro så tæt på land, som forholdene tillader det. 

 - Roning gennem is skal så vidt muligt undgås. 

d.  Tillægsregler for roning på Esrum Sø i havkajak:  

 - Roere der er frigivne efter mindst EPP2 i havkajak må ro mere end 300 fra land i havkajak såfremt der bæres redningsvest og der  

  er sikkerhedsmæssigt forsvarligt udstyr; paddlefloat, pumpe, overtræk og mindst 2 skot. 

 - Ved roning  i vejr med nedsat sigtbarhed, skal roeren altid have kontakt med land, eller have kompas. 

 - I vinterhalvåret kræves våd- eller tørdragt for at ro mere end 300 m fra land.  

Ad. 4 

a. Roere i KKES kan frigives det år de fylder 16 år.  Der kan dispenseres fra denne regel for yngre roere ved forældres tilladelse og 

træners/instruktørs godkendelse. 

b. Ved aflæggelse af svømmeprøve i svømmehal skal der svømmes 800 m. uden pauser. 

c. Roeren har desuden øvet entring af kajakken. 

e. Roeren har roet minimum 50 km. og skønnes af instruktør/træner i stand til at ro og håndtere materiel på egen hånd. 

Ad. 5 Børn  må efter godkendelse af en børneinstruktør følges med en forældre der er frigivet. 

Ad.7 Bestyrelsen kan til enhver tid udvide perioden for roning med påført svømme- eller redningsvest. Ikke frigivne roere, som er fyldt 12 

år, kan efter aflæggelse af svømmeprøve, opnå tilladelse til at ro uden påført svømme- eller redningsvest. 


