Havkajakroernes sikkerhedsvejledning for havkajakroning
i forbindelse med foreningens træf
Havkajakroerne er en landsdækkende forening, drevet af frivillige kræfter.
Foreningens overordnede formål er at udbrede kendskabet til havkajakroning samt at forbedre sikkerheden
blandt udøverne af havkajaksporten.
Alle havkajakroere, uanset erfaringsniveau og certificering, kan blive medlem af foreningen.
Medlemmer af foreningen, der stiller sig til rådighed som turledere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer,
træfarrangører og -hjælpere, arbejder alle frivilligt og ulønnet.
Havkajakroerne arrangerer indendørs træf i svømmehaller og udendørs træf, hvor der primært roes på
havet.
Sikkerhedsvejledningen gælder for alle medlemmer, som deltager i træf arrangeret af Havkajakroerne.
For unge på 13 – 18 år gælder desuden vores ’Børn- og unge politik’.
Sikkerhedsvejledningen supplerer Havkajakroernes træfmanual, som omhandler tilrettelæggelsen af træf i
foreningens regi.

Kaptajn på eget skib
Grundlæggende for enhver aktivitet i Havkajakroerne er, at den enkelte deltager er kaptajn på eget skib og
dermed ansvarlig for egen sikkerhed; det være sig med hensyn til korrekt udstyr, tilstrækkelig og opdateret
uddannelse samt udvisning af godt sømandskab i alle situationer.
Den enkelte havkajakroer er dermed selv ansvarlig for, at vedkommendes ro-aktiviteter foregår forsvarligt
og i overensstemmelse med vedkommendes medbragte udstyr, evner og erfaring som roer.

Havkajakroernes roerniveauer og turniveauer
Som forening er Havkajakroerne uafhængig af kommercielle interesser og undervisningssystemer.
Af denne grund har Havkajakroerne udarbejdet sin egen niveauinddeling af roerfaring og turenes
sværhedsgrad.
Deltagelse i ture på alle niveauer i Havkajakroernes regi forudsætter brug af svømmevest.
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Krav om
ro-erfaring

Ingen krav ,
alle kan være med,
uanset erfaring

For de mere øvede,
makker- og
selvredning

Roeren forventes at være 100%
selvhjulpen under alle forhold

Farvand

Der roes kystnært i
beskyttet farvand

Mindre kryds,
bølger og
vind 7-8 m/s

Store kryds,
åbent hav,
vind 10-12 m/s

Turlængde

Max. ca. 10 km

Max. ca. 20 km

25+ km

Varighed

Max. ½ dag

Max ca. ½ dag

1/1 dag

Niveauerne fremgår af foreningens hjemmeside og findes som opslag på træffenes info-tavle.

Sikkerhed på Havkajakroernes træf

Havkajakroernes officielle ture
Officielle ture arrangeres af/i samarbejde med træfgruppen og annonceres på tilmeldingstavlerne i
infoområdet.
Tilmeldingen foregår skriftligt på lister, hvoraf fremgår turens niveau, destination, turleders navn, forventet
hjemkomsttidspunkt samt eventuelt max. antal deltagere.
Tilmeldingslisterne opbevares i infoområdet indtil alle deltagere har meldt, at de er tilbage.
Uofficielle, åbne ture
Uofficielle ture arrangeres typisk af træfdeltagere uden at træfgruppen er involveret i tilrettelæggelsen.
Turene kan annonceres på tilmeldingstavlen eller mundtligt.
Tilmelding til disse ture bør foregå på samme måde som ved de officielle ture; tilmeldingslister er til
rådighed i infoområdet.
Når gruppen er tilbage, fjernes tilmeldingslisten fra infoområdets liste over igangværende ture.
Private ture
Private ture arrangeres i en lukket kreds af deltagere.
Deltagerlister vedr. disse ture bør afleveres i infoområdet.
Kaptajn på eget skib - også på fælles tur.
Uanset at der på Havkajakroernes officielle ture er udpeget en turleder og evt. hjælpere, skal det
understreges, at alle deltagere er kaptajn på eget skib, og dermed er ansvarlig for egen sikkerhed; det være
sig med hensyn til korrekt udstyr, tilstrækkelig og opdateret uddannelse samt udvisning af godt
sømandskab i alle situationer.
Turleder på officielle ture
Alle officielle ture ledes af en på forhånd udpeget turleder, som står for den overordnede afvikling af turen.
Turledere vælges blandt foreningens erfarne roere og kan udpege en eller flere hjælpere blandt deltagerne.
Turlederen informerer inden afgang turens deltagere om rute, varighed og opmærksomhedskrævende
elementer ved turen. Desuden gennemgås den kommunikation og de signaler, der bruges på vandet.
Turleder tilser at deltagerne medbringer fornødent sikkerheds- og redningsudstyr tilpasset turens karakter.
Vejrudsigt og farvandsudsigt vurderes løbende af træfgruppe og turledere, og turniveau justeres i henhold
til denne vurdering.
Turlederen kan udelukke en roer fra at deltage i turen, hvis erfaring eller udstyr ikke lever op til turens krav.
Turlederen kan desuden ændre den planlagte rute eller afbryde turen, hvis forholdene tilsiger dette.
Turlederens anvisninger før og under turen skal følges.
Ønsker en deltager at forlade turen eller holde en individuel pause, skal turlederen underrettes.

Sikkerhed på træf
Tilbud om genopfriskning af redninger
Inden træffets officielle ture begynder, udbydes workshops med grundliggende makker- og selvredninger.
Workshoppen gentages efter behov.
Pladsvagt og træftelefon
På land findes altid en pladsvagt, som kan kontaktes på foreningens træftelefon (Tlf. 61 66 49 70).
Pladsvagten skal informeres ved væsentlig forsinket hjemkomst, ulykker og alvorlige uheld.
Pladsvagten kan desuden arrangere afhentning af trætte eller tilskadekomne roere og kontakte relevante
myndigheder i tilfælde af uheld.
Natroning
Ved officielle natroninger uddeler foreningen knæklys til deltagerne.
Turledere og hjælpere udstyres med knæklys i samme farve, mens øvrige deltagere bærer anden farve
knæklys. Knæklysene fæstnes på svømmevesten.
Løbende evaluering af turniveau:
Vejrudsigt og farvandsudsigt bedømmes løbende af træfgruppen og turledere, og turniveau justeres i
henhold til denne vurdering.
Aflysning af ture pga. vejrlig:
Træfgruppen og turledere kan aflyse ture pga vejrliget og andre forhindringer, samt anbefale at deltagerne
i træffet bliver i land.
Evaluering af hændelser
Utilsigtede hændelser og uheld evalueres altid af Havkajakroerne på selve træffet eller ved kommende
bestyrelsesmøder.
Såfremt evalueringen giver anledning til ændringer i foreningens procedurer, overføres disse snarest til
Havkajakroernes træfmanual.
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