
Side 1 af 9 

 

 

BTI Havkajak 

Afdeling af Bindslev Tversted Idrætsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål, organisering og retningslinjer 

Version 8. Udarbejdet oktober 2020    



Side 2 af 9 

 

 

Indhold 
Formål .................................................................................................................................... 3 

Klubbens organisering ....................................................................................................... 4 

Retningslinjer ....................................................................................................................... 6 

1 Medlemskab ...................................................................................................................... 6 

2 Friroerstatus ...................................................................................................................... 6 

2.1 Gæsteroere .................................................................................................................. 7 

3 Sikkerhed og ansvar .......................................................................................................... 7 

4 Klubbens rovand ............................................................................................................... 8 

5 Klubture ............................................................................................................................. 8 

6 Klubbens materiel ............................................................................................................. 9 

6.1 Lån af materiel ............................................................................................................ 9 

6.2 Salg af klubbens materiel. .......................................................................................... 9 

 

  



Side 3 af 9 

Formål 
 

Klubbens formål er at 

• Udøve havkajaksport 

• Fremme kammeratskabet mellem medlemmerne 

• Have det sjovt sammen 

• Fremme og udvikle legemet 

• Bevare sundheden 
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Klubbens organisering 
 

Grupper og udvalg refererer ind til styregruppen. Der er som udgangspunkt en repræsentant 

fra styregruppen i hver gruppe/udvalg til at sikre kommunikation og et smidigt samarbejde.  

 

 

 

 

Styregruppe

Materialeudvalg Sikkerhedsudvalg Aktivitetsudvalg

Instruktørgruppe Kasserer

• Udarbejder udkast til "Retningslinjerfor BTI Havkajak"
• Sikrer at der er tilstrækkelig med uddannede instruktører til at afholde 

klubture
• Sikrer at  instruktørerne har de fornødne og opdaterede 

uddannelser/kurser
• Udarbejder strategi for klubudvikling
• Klublokale og faciliteter
• Afholder stormøder (minimum et årligt)
• IT ansvar (hjemmeside og facebook)
• Er budgetansvarlig overfor BTIs bestyrelse for overholdelse af godkendt 

budget
• Beslutning om køb og salg af al klubmateriale

Styregruppen
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• Bogføring
• Betale regninger
• Udskrivning og opkrævning af kontingent

Kasserer

• Planlægger og afvikler klubture samt svømmehalsdage
• Planlægger og afvikler Roer 1 kurser
• Bistår ved events (fx Naturmødet) og temamøder

Instruktørgruppen

• Står for klubbens materiel
• Registrerer hvad der bruges og hvad der ikke bruges
• Kontrollerer stand på materiale efter brug eller før udlevering
• Sikrer at defekt udstyr bliver repareret - internt eller eksternt

Materialeudvalg

• Sikrer at sikkerhedspakker er intakte og med på klubture
• Sikrer at klubbens bestemmelser for kajakroning følges
• Sikrer at gældende regler fra DGI og Søfartsstyrelsen følges

Sikkerhedsudvalg

• Standerhejsning og afslutning
• Socialt samvær og ture i løbet af året
• Temamøder

Aktivitetsudvalg
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Retningslinjer 
 

1 Medlemskab  

For at blive medlem i BTI Havkajak skal roeren:   

• Have bestået DGI havkajakroer 1, eller EPP 2.  

• Være fyldt 18 år på optagelsesdagen.  

• Oplyse, om der er handicap eller sygdomme, der kan have betydning for 
sikkerheden under roning. 

• Medlemmet træffer selv beslutning om deltagelse i kajakroningen, gerne i samråd 
med egen læge, hvis der er forhold, der taler herfor.  

Aktivt medlemskab giver adgang til: 

• At deltage i alle klubbens aktiviteter inkl. adgang til klubbens Facebook 
side 

Der betales kontingent én gang årligt.  

Eventuelle konsekvenser ved manglende efterlevelse af afdelingens retningslinjer vurderes 

af styregruppen. 

2 Friroerstatus  

Det er en forventning til alle klubmedlemmer at de  

• Har bestået DGI Havkajakroer 1, eller EPP 2 eller består det på en af de første 

klubture efter fuldendt kursus 

• Demonstrerer færdigheder i selvredning og makkerredning en gang årligt. Dette 

styres af instruktørerne.  

• Kan svømme minimum 200 m til hver en tid, når de er på vandet 

Friroer 1 status (”øvet”) giver ret til at anvende klubbens materiel til individuelle ture i 

klubbens rovand (se punkt 4) i sommersæsonen (fra 1/5 til 31/10). Friroer 1 status opnås, 

når følgende er opfyldt:  

• Roet i alt 100 km sammen med en af klubbens instruktører.   

• Have deltaget i 10 klubture. (Gælder i klubbens rovand)  

Friroer 2 status (”erfaren”) giver ret til at anvende klubbens materiel til individuelle ture i 

hele sæsonen inkl. vinterroning, samt til at tage andre roere, der har bestået DGI 

Havkajakroer 1 eller EPP 2, med på tur i klubbens materiel i klubbens rovand (se også punkt 

6.1). Friroer 2 status opnås, når følgende er opfyldt:  

• Roet i alt 300 km heraf 50 km indenfor det sidste år. Roeren fører selv log 
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Roere, der har opnået friroerstatus i andre klubber under DGI eller DIF, kan mod 

fremlæggelse af skriftlig dokumentation for friroerstatus få overført denne til BTI 

Havkajak, efter at have demonstreret færdigheder i selvredning og makkerredning.  

Styregruppen kan tilbagekalde en frigivelse, såfremt instruktørerne finder anledning hertil. 

Det kan fx dreje sig om manglende evne til at udføre selvredning, eller makkerredning.  

2.1 Gæsteroere  

Gæsteroere skal have bestået DGI Havkajakroer 1 eller EPP 2 for at kunne deltage på 

klubture.   

3 Sikkerhed og ansvar 

• Enhver deltagelse i klubbens aktiviteter sker på eget ansvar.   

• Der bæres altid svømmevest, når man er på vandet. 

• Man skal kunne svømme minimum 200 m 

• En rogruppe skal medbringe mindst én mobiltelefon i vandtæt indpakning samt 

gerne en reservepagaj. 

• I sommerperioden (fra 1/5 til 31/10) skal der desuden tilstræbes i hver kajak at 

medbringe spraydeck, paddlefloat og pumpe. Fløjte og en slæbeline anbefales.   

• I vinterperioden (fra 1/11 til 30/4) skal roeren udover ovenstående, sikre sig 

tilstrækkelig varm påklædning, som kan modstå vind og vejrlig under vinterlige 

forhold - såvel oven vande, som i vandet. Tørdragt anbefales på det kraftigste, når 

vandet er under 10 grader. På klubture er tørdragt et krav, når vandet er under 10 

grader. 

• I vinterperioden bør man som minimum ro to personer sammen  
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4 Klubbens rovand 

• BTI Havkajaks rovand er nordkysten fra Hirtshals til Kandestederne, inklusive 

Uggerby Å samt østkysten fra Hulsig til Strandby. I vintersæsonen er den maksimale 

afstand til kystlinjen omtrent 300 m på klubture i klubbens rovand. 

• Sejlads på Uggerby Å er begrænset til klubture tirsdag og torsdag. Brinken på 

Uggerby Å må ikke benyttes til landgang.  

5 Klubture 

• Klubture arrangeres af klubben og oprettes på facebooksiden som begivenhed.  

• Der deltager altid 1 uddannet instruktør (turleder) samt oftest 1 eller flere 

hjælpeinstruktører.  

• Inden turen orienterer turlederen om deltagerantal, grænser i vejrlig for turens 

gennemførelse, klubbens forventninger til deltagerne og orienterer sig om 

deltagernes forventninger til turen. 

• De enkelte deltagere skal informere turleder om sygdom/skavanker, der bør tages 

højde for.    

• Turlederen har ret til at afvise deltagere, som ikke menes i stand til at gennemføre 

turen.  

• Turlederen træffer alle beslutninger undervejs, og disse skal efterleves.   

• Man bør møde til klubture i god tid, så man er klar til at gå på vandet til tiden.   

• En klubtur kan flyttes fra den planlagte lokation på grund af vejrlig. Der informeres 

om dette så tidligt som muligt, via Facebook (begivenhed). 

• Parkering af biler på klubture skal ske på følgende steder:  

o Tversted: Hvor forholdene tillader det.  

o Aalbæk: På parkeringspladsen ved cafeteriet.   

• Der skal altid udvises stor forsigtighed og hensyn i Aalbæk havn, da den benyttes af 

fritids- og erhvervssejlere.   

• Er der skydning syd for Aalbæk havn, skal dette respekteres. Ses ved at der er en rød 

ballon i mast i klitrækken.  

• Instruktører og hjælpeinstruktører sikrer, at der medbringes passende 

sikkerhedsudstyr 

o Sikkerhedsudstyr omfatter bl.a. paddlefloat, pumpe, trækline, kompas, lys, 

kniv, fløjte, førstehjælpsudstyr, energibar/gel, gaffatape og affaldssække.  
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6 Klubbens materiel 

• Klubbens materiel administreres af klubbens materielforvalter.  

• Klubbens materiel skal transporteres på forsvarlig vis og behandles med omhu og i 

klubbens ånd.   

• Brugere af klubbens materiel hæfter for dette ved transport, bortkomst eller hvis det 

beskadiges ved uagtsomhed.  

• Det anbefales brugere af klubbens materiel at sikre sig, at man er forsikret mod evt. 

erstatningsansvar på lånt udstyr.  

• Opstår der skade på klubbens materiel, meddeles det straks ved hjemkomsten til 

materielforvalteren. 

• Defekt materiel må ikke benyttes til sejlads på noget tidspunkt.  

• Klubbens materiel tilbageleveres i rengjort stand. Al beklædning skylles i ferskvand 

og hænges til tørre. 

6.1 Lån af materiel 

Aktivt medlemskab giver adgang til lån af klubbens materiel. 

Man skal have bestået DGI Havkajakroer 1, eller EPP2, og være øvet (se punkt 2) eller være 

sammen med erfaren roer (se punkt 2) for at kunne låne klubbens materiel, når det ikke er 

på en klubtur.  

• Lån af klubbens materiel aftales med materielforvalteren. 

• Lånetiden er højst en uge. Afvigelse herfra kan aftales med styregruppen. 

• Aktiviteter i klubregi har altid førsteret til lån af klubbens materiel.   

• Klubmedlemmet er ansvarlig for lånt materiel 

Instruktører i klubben kan lånes klubbens materiel til afholdelse af sociale arrangementer i 

begrænset omfang. Lån af materiel hertil aftales med materielforvalteren og styregruppe. 

Der udarbejdes sikkerhedsinstruks jf. Søfartsstyrelsens regler.  

6.2 Salg af klubbens materiel.  

Har klubben materiel, som ikke bliver anvendt, kan det sættes til salg. Styregruppen træffer 

beslutning herom.  


