Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenaa
MAJ 2014:
Vi har besluttet at vi vil sende nyhedsmail ud til medlemmerne. Nyhedsmailen skal ses som supplement til
”Glimt”, vores hjemmeside og Facebookgruppe:
Nyhedsmailen vil ikke komme med faste intervaller men efter behov, og bliver sendt ud til alle email
adresser vi har registreret. Så hvis du hører om nogen der ikke har modtaget, er det nok fordi vi mangler en
mail adresse i kartoteket - send manglende mailadresse til Brian på briankajak@gmail.com

HJÆLPERE TIL RANDERS CITY KAJAK MARATHON DEN 31.05.15:
Vi mangler stadig hjælpere til afvikling af vores kajak marathon løb den 31.05.15. Skriv dig på sedlen, der
hænger på opslagstavlen nede i klubben og få en hyggelig dag sammen med dine klubkammerater.
Nedenfor er nogle af de ikke besatte arbejdsopgaver beskrevet:
Jan tager sig af maden og opgaverne før, under og efter løbet bliver derfor følgende :
1. Indkøb: Rundstykker, smør, ost, pålægschokolade og marmelade, gulerødder (som skal skrælles),
bananer
2. Bage kage (skriv på om du kan bage)
3. Anretning og servering og salg af mad - og drikke
4. - og så selvfølgelig oprydning…:-)
Indkøb af kaffe-the-sodvand-øl sørger Bodil for.
Der skal være to hjæpebåde - en ved hver vending. I hver båd skal der være to hjælpere foruden
bådføreren. Hjælpen består i at bjærge de kajakker og kajakroere, der - måske - kæntrer i forbindelse med
vendingerne (både og bådførere er på plads).

OPDATEREDE SIKKERHEDSREGLER:
Kære medlemmer!
På DKF’s årsmøde i 2014 blev der vedtaget et revideret sæt sikkerhedsbestemmelser. Principperne er de
samme. Klubberne er forpligtet til at udarbejde sikkerhedsbestemmelser, der skal overholde nogle få
minimumskrav. For at hjælpe klubberne med dette, udarbejdede DKF skabeloner, som klubberne kunne
tage udgangspunkt i. Overskrifterne i DKFs sikkerhedsregler er:
1. Formål og gyldighed
2. Klubbens sikkerhedsbestemmelser
3. Klubbens øvrige sikkerhedsmæssige forpligtelser
4. Medlemmernes personlige sikkerhed
5. Særlige forhold for børn og unge
Klubbernes sikkerhedsbestemmelser skal indeholde minimumskrav for blandt andet svømmefærdigheder
og alderskrav for frigivelse. Derudover skal sikkerhedsbestemmelserne omfatte følgende:
 Skal dække al kano- og kajakroning i klubben
 Skal indeholde generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning på forskellige typer af vand
(klubbens daglige rovand; andre farvande end det daglige rovand, bortset fra åbent vand; åbent
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vand, dvs. hvor roeren er ude over svømmeafstand fra land); forskellige forhold (f.eks. mørke,
vinter, under instruktion, med personer der ikke er frigivet, med gæster, med børn og unge)
 Skal indeholde beskrivelse af organiseringen af sikkerhedsarbejdet i klubben
 Regel om at børn og unge under 14 år skal bære vest hele året (mod 12 år i dag)
DKFs sikkerhedsregler kan ses i sin helhed på DKFs hjemmeside: hhttp://kanokajak.org/klubbensledelse/sikkerhed/sikkerhedsbestemmelser/
Derfor har bestyrelsen udarbejdet nye sikkerhedsbestemmelser for Kano- og Kajakklubben Gudenaa. Som
konsekvens heraf er vores ordensregler ligeledes blevet revideret. Begge regelsæt er vedlagt dette nummer
af Glimt og vil ligeledes ligge på vores hjemmeside. Bestyrelsen vil hermed opfordre jer til at læse dem
igennem - og overholde samme regelsæt, naturligvis:-)
På bestyrelsens vegne
Tommy
Link til sikkerhedregler:
Link til ordensreglement:

http://gudenaa-kajak.dk/om-klubben/sikkerhed-2/
http://gudenaa-kajak.dk/om-klubben/ordensreglement-2/

Klubbens hjemmeside: http://www.gudenaa-kajak.dk/

