Marts 2015

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS).
Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af
bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig
Sejlklub, d.v.s. efter vedtægterne de medlemmer, der ikke er fyldt 19 år.
I dette reglement gives bestemmelser for
joller
windsurfere
kajakker
kølbåde
følgebåde
1. Al sejlads foregår på medlemmernes eget ansvar, og klubben kan ikke gøres
ansvarlig for skade, der overgår medlemmerne eller deres materiel under sejlads og
opbevaring. Medlemmerne opfordres til at konsultere en læge, hvis vedkommende
er usikker på, om det helbredsmæssigt er forsvarligt at sejle/ro.
2. Forældremyndighedens indehaver(e) skal ved underskrift på ansøgningsblanketten
give tilladelse til medlemskab af klubben for umyndige medlemmer.
3. Alle private fartøjer skal være behørigt ansvarsforsikrede. Det er
forældremyndighedens indehavers ansvar, at juniormedlemmer og
juniormedlemmernes privat ejede fartøjer er behørigt forsikrede i tilfælde af skade
på tredjemand.
4. Alt materiel skal være mærket med klubbens, og privat materiel tillige med ejerens
navn, således at det altid kan identificeres.
5. Medlemmerne skal til enhver tid overholde de anvisninger, der af hensyn til
sikkerhed eller ro og orden på havnen gives af klubben eller havneopsynet. Al
færdsel på havnen skal ske under tilbørligt hensyn til andres sikkerhed; det gælder
ikke mindst ved manøvrering af tilriggede joller, hvor der bør gives tydeligt varsko
til omkringstående personer.

6. Overtrædelse af reglementet medfører, at klubbens bestyrelse kan give medlemmet
karantæne i kortere eller længere tid, eller at medlemmet ekskluderes i henhold til
vedtægternes § 10.
Jollesektionen
7. Sejlere skal være fyldt 9 år. Bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet.
8. Sejlere skal kunne svømme mindst 200 meter. En svømmeprøve fra samme år eller
året før skal forevises. Hvis ikke, skal der aflægges svømmeprøve.
9. Sejlere betragtes som uøvede, indtil bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget
person vurderer, at vedkommende har tilstrækkelige teoretiske og praktiske
færdigheder i at sejle til at kunne betragtes som øvet. Det er en betingelse, at
Dansk Sejlunions diplomprøver 1-6 er bestået. Det vil af opslag i klubhuset
fremgå, hvem der er godkendt som øvet sejler.
10. Joller skal være forsynet med tilstrækkeligt opdriftsmiddel.
11. Joller skal være udstyret med et fastbundet øsemiddel samt en fangline. I
selvlænsende joller er øsemiddel dog ikke påkrævet.
12. Sejlere skal altid bære redningsvest eller sejlervest under sejlads og når
aktivitetslederen ellers skønner, at dette er nødvendigt, (f.eks. i forbindelse med
badning fra strand).
13. Sejlads i klubbens joller må kun finde sted med tilladelse fra en aktivitetsleder.
14. Der må ikke være mere end 1 person i optimistjoller under sejlads. I de større
enmands-joller kan aktivitetslederen tillade, at 2 personer sejler sammen.
15. Hvis sejlere ikke er under opsyn af en aktivitetsleder, må de kun sejle i klubbens
både, hvis en aktivitetsleder har givet tilladelse. De skal være mindst 3 i følge, og
alle sejlerne skal være øvede ifølge den i klubhuset opslåede liste. Sejlerne skal på
et opslag i klubhuset notere navnene på sejlerne, tidspunkt for udsejling og
tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på forældre eller andre
pårørende. Efter hjemkomst fjernes opslaget eller hjemkomsten noteres.
Bestyrelsen råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler i egne både og på
egen hånd.
16. Sejlerne må ikke uden tilladelse fra en aktivitetsleder sejle i klubbens både uden
for det område, der afgrænses af en linie fra Skansehage til Skredbjerg. Bestyrelsen
råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler i egne både og på egen hånd.

17. Sejlerne må ikke krydse færgens rute, medens denne er i Rørvig Havn eller i sigte
undtagen efter tilladelse fra en følgebåd.
Windsurfersektionen

18. Surfere skal være fyldt 9 år. Bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet.
19. Surfere skal kunne svømme mindst 200 meter. En svømmeprøve fra samme år
eller året før skal forevises. Hvis ikke, skal der aflægges svømmeprøve.
20. Surfere betragtes som uøvede, indtil bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget
person vurderer, at vedkommende har tilstrækkelige teoretiske og praktiske
færdigheder i at surfe til at kunne betragtes som øvet. Det er en betingelse, at
Dansk Sejlunions diplomprøver for surfere1-2 er bestået. Det vil af opslag i
klubhuset fremgå, hvem der er godkendt som øvet surfer.
21. Surfere skal altid bære redningsvest eller sejlervest under sejlads og når
aktivitetslederen ellers skønner, at dette er nødvendigt.
22. Sejlads med klubbens surfere må kun finde sted med tilladelse fra en
aktivitetsleder.
23. Hvis surfere ikke er under opsyn af en aktivitetsleder, må de kun sejle med
klubbens surfere, hvis en aktivitetsleder har givet tilladelse. De skal være mindst 3
i følge, og alle surferne skal være øvede ifølge den i klubhuset opslåede liste.
Surferne skal på et opslag i klubhuset notere navnene på surferne, tidspunkt for
udsejling og tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på forældre
eller andre pårørende. Efter hjemkomst fjernes opslaget eller hjemkomsten noteres.
Bestyrelsen råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler med egne surfere
og på egen hånd.
24. Surfere må ikke uden tilladelse fra en aktivitetsleder sejle med klubbens surfere
uden for det område, der afgrænses af en linie fra Skansehage til Skredbjerg.
Bestyrelsen råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler med egne surfere
og på egen hånd.

25. Surferne må ikke krydse færgens rute, medens denne er i Rørvig Havn eller i sigte
undtagen efter tilladelse fra en følgebåd.
Kajaksektionen
26. Deltagelse i kajaksektionens aktiviteter er betinget af, at man er fyldt 15 år.
(Bestyrelsen kan dispensere ned til 12 år).
27. Roere skal kunne svømme mindst 600 meter. En svømmeprøve fra samme år eller
året før skal forevises. Hvis ikke, skal der aflægges svømmeprøve.
28. Alle kajakker skal være forsynet med en fastbundet øse. Alle kajak roere har pligt
til at bære svømme- eller redningsvest.
29. Ro-sæsonen regnes fra standerhejsningen til standernedhalingen.
30. Ro-aktivitetens første trin er et grundlæggende kajakkursus, som roeren skal
gennemgå i klubben, før man "kommer på vandet". Herefter betragtes roeren som
uøvet (ikke frigivet) roer; al roning skal herefter registreres i ro-protokollen i

klubhuset, hvor man selv ajourfører km-tal.
31. Den uøvede roer må aldrig ro alene, men skal være ledsaget af en kajak instruktør.
Roningen må kun finde sted på maksimalt 1 m vand i området langs kysten.
32. Ro-aktivitetens andet trin er en prøve som skal godkendes af en af bestyrelsen
udpeget person. Efter beståelse af denne prøve får roeren betegnelsen frigivet, og
er dermed frigivet til roning langs kysten uden ledsagelse i sommersæsonen. Listen
over frigivne roere placeres over ro-protokollen og ajourføres af den, der har
godkendt prøven.
33. Roning efter mørkets frembrud er kun tilladt for frigivne roere. Ved roning i
mørke skal roeren medbringe en egnet, klart lysende lygte. Vedr. anvendelse se
Søsportens Sikkerhedsråds pjece: Lov og ret på vandet.
34. Medlemmer, der ønsker at ro i klubbens kajakker i vintersæsonen fra
standernedhaling til standerhejsning, skal være frigivne og fyldt 18 år. Derudover
skal følgende regler overholdes:








Man må ikke ro alene.
Roning i mørke er ikke tilladt.
Roerne skal have et godt kendskab til sikkerhedsforhold ved vinterroning og de gældende regler herfor. Dette er beskrevet i Søsportens
Sikkerhedsråds pjece "Kulde".
Vær sikker på vejrsituationen.
Roerne skal bære påklædning, som er egnet til udøvelse af vinterroning
En person på land skal inden turen informeres om planlagt rute og
forventet hjemkomst.
Vinterroning skal foregå nær grundt vand og maksimalt 50 m fra en
vanddybde på 1 m.

35. Medlemmer, der ønsker at ro langtur, skal være frigivne, være fyldt 18 år og ro
ifølge med 2 frigivne roere, som er fyldt 18 år. Man skal desuden overholde
følgende regler:



Turen beskrives kort i ro-protokollen før afgang og efter hjemkomst.
En person på land skal inden turen informeres om planlagt rute og
forventet hjemkomst.

36. Reglerne i § 34 og 35 gælder for roning i klubbens kajakker. Det tilrådes, at man
følger reglerne også ved roning i private kajakker.
37. Efter endt roning skal kajak og andet grej af hensyn til stativerne skylles med
ferskvand og aftørres, før det må lægges på den personlige plads i kajakstativet.
Kølbåde
38. Førere af klubbens kølbåde skal have aflagt en prøve over for en af bestyrelsen
udpeget person.

Følgebåde
39. Førere af klubbens følgebåde skal have aflagt en prøve over for en af bestyrelsen
udpeget person.
Rørvig Sejlklub
Bestyrelsen

