
Sejlreglement for i.f. Mols Havkajak 

 

 

⇒ Nedenstående sejlregler gælder for alle medlemmer i i.f. Mols Havkajak. 
 

⇒ Overholdelse af reglerne er en forudsætning for medlemskab. 
 

⇒ Reglerne er til for at sikre, at vi alle ror sikkert – dvs. at man kan klare sig selv, men også 
at man kan hjælpe eventuelle medroere. 

 

 
 
 

Frironing: 
Før man kan få lov til selv at ro i klubbens kajakker skal man friroes. For at blive friroet skal man: 

 
1.   gennemføre et begynderkursus hos i.f. Mols Havkajak 
2.   bestå en frironingsprøve som omfatter: 

a. egenredning med pagajflyder 
b. makkerredning 

c. 150 m svømning med kajak (med redningsvest) 
d. 150 m svømning uden kajak (med redningsvest) 
e. basal roteknik 

3.   betale kontigent 
 
Ikke-friroede medlemmer må gerne sejle sammen med friroede medlemmer fx til klubaftener. 

 
 
 
 

Årlig redningsprøve – generhvervelse af rokort: 
Alle medlemmer skal hvert år i maj demonstrere at de stadig mestrer makkerredning og selvredning. Se 
hvilke datoer der er mulighed for generhvervelse af rokort i kalenderen. 

 

Ny nøgle til kajakskuret udleveres i forbindelse med den årlige redningsprøve, og efter den sidste aften 
med mulighed for generhvervelse af rokort skiftes hængelåsen. 

 

Inden du sejler ud: 
Inden du sejler ud skal du: 
Anbringe dit rokort i en lomme i skuret 
Skrive i logbogen: 

�  hvor du sejler hen 
�  hvornår du regner med at være hjemme igen 
�  dit mobilnummer 

Der er visse begrænsninger for hvornår man må sejle – se ”Hvor og hvornår må du sejle”. Har du brug for at 
kende vindstyrken kan den aflæses på vindmåleren i Bådelaugets skur ved kajerne (der hvor man også betaler for 
gæstekajplads). 

 

Udstyr: 
Klubben råder over et antal kajakker og en del udstyr der står til rådighed for aktive/ friroede medlemmer. 
Se endvidere under ”Gæster”. 
Det er medlemmets ansvar at sørge for at udstyret er i orden før og efter brug. 

 
 
 
 

Al roning sker på eget ansvar 



Hvor og hvordan må du sejle:
 

 

Katagori 1: 
Kategori 1 (friroet medlem som har sejlet mindre end 50 km) må sejle i Knebel Vig, Begtrup Vig og Ebeltoft Vig 
– og kun kystnært. Max afstand til kyst 150m. Du må således ikke sejle på tværs i vigen, medmindre du sejler 
sammen med en instruktør eller kategori 2/3 medlem. 
Kategori 1 medlemmer må IKKE sejle alene, medtage og have ansvaret for gæstesejlere/ikke friroede 
medlemmer. 
Der må ikke sejles i vindstyrke på over 4 m/s. 
Kategori 1 medlemmer har ikke turlederret. 

 

 
Katagori 2: 
Kategori 2 (friroet medlem som har sejlet 50-100 km inden for 12 måneder) må i perioden 1.4-1.10 sejle i Knebel 
Vig, Begtrup Vig, Ebeltoft Vig – også gerne på tværs - og andre beskyttede farvande. Medlemmer som desuden 
har bestået EPP 2, har også disse rettigheder mellem 1.10 og 1.4. 
Kategori 2 må medtage og have ansvaret for én gæstesejler/ikke friroet medlem. Dette gælder kun i perioden 1.4 
til 1.10. 
Kategori 2 medlemmer har ikke turlederret. 
Ovenstående rettigheder gælder kun medlemmer der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år må sejle kystnært 
(150 m) fra 1. april til 1. oktober og 50 m fra kysten mellem 1.oktober og 1. april. 
Kategori 2 medlemmer må bruge klubbens kajaktrailer. 

 

 
Katagori 3: 
Kategori 3 (friroet medlem som har bestået EPP3 og sejlet 100 km eller mere inden for 12 måneder) må ro overalt i 
Århus bugten. 
Du må i Knebel Vig, Begtrup Vig, Ebeltoft Vig og andre beskyttede farvande medtage og have ansvaret for 2 
gæstesejlere/ikke friroede medlemmer. 
Kategori 3 medlemmer har turlederret i Knebel Vig. 
Ovenstående rettigheder gælder kun medlemmer der er fyldt 18 år 

 

 
Instruktør 1 og 2: 
Instruktør 1 og 2 må medtage friroede medlemmer samt gæster. 
Instruktør 1 og 2 har ubegrænset sejlret og må planlægge og have ansvar for ture (Instruktør 1 (klubinstruktør) 
dog kun i vindstyrker op til 4 m/s). 

 

 
 
 

Gæstesejlere: 
 

 
Gæstesejlere må sejle med under de betingelser, der er nævnt under ”Hvor og hvordan må du sejle”. 
Gæstesejlere har ingen prioritet og kan således ikke optage en kajak såfremt et medlem ønsker at bruge kajakken. 
Et medlem må kun have samme gæstesejler eller ikke friroede medlem med 1 gang. 



Udstyr: 
 

 
I perioden mellem 1. oktober og 1. juni skal du som minimum bære våddragt og 3-lags påklædning. 
 

Klubben anbefaler desuden følgende: 

Generelt udstyr (obligatorisk) 

• Redningsvest 
• Sprayskirt 
• Pagajflyder 
• Træktov – øv jer i at bruge det! 
• Sejler du alene, som katagori 2 medlem, skal ekstra pagaj medbringes eller din pagaj skal sikres med line 
• Mobiltelefon 
• Pumpe 

 
Personligt udstyr 

 
• Varmt tøj 
• Vind- og vandtæt tøj 
• Ekstra tøj i vandtæt pose 
• Kniv 
• Solbriller 
• Solcreme 
• Kasket 
• Vand, the,kaffe,saft eller lignende 
• Mørk chokolade eller anden energispise 

 
På længere ture 
 

• Søkort 
• Kompas 
• Lygte 
• Reperationssæt (plastic, gaffa tape etc) 
• Nødhjælpskasse 
• Nødudstyr (faldskærmsblus, orange røgsignal etc.) 
• Shelter 
• Varmetæppe (folie) 
• Ekstra tøj til forkommen deltager (turlederansvar) 


