
FAXE BUGTEN KAJAK KLUB - FBKK 
 

Sikkerhedsudvalget FBKK den 5. september 2022 

Frigivelse - FBKK retningslinjer 
Klubbens aktive medlemmer kan frigives efter disse retningslinjer. 
 

Aktivt medlemskab: 
Indskud på 1000 kr. og kontingent for resten af året betales (200,- kr. rabat for passive medlemmer) 
Årskontingent 1000 kr. (100 kr. pr måned det første år) 

Krav for frigivelse i FBKK: 
• Bestået IPP-2 + bugsering, bestået internt i klubben eller  
• Bestået IPP-2 fra anden udbyder + demonstreret makkerredning, selvredning og bugsering 
• Deltagelse i mindst 5 klubroninger med introduktion til klubbens værdier og regler 

 
DKF’s og Klubbens værdier og forskrifter skal følges https://fbkk.dk 
Alle medlemmer har altid eget ansvar ved aktiviteter i klubben. 
 

Frigivelse i klubben giver medlemmet ret til på lige fod med alle andre medlemmer, at: 
• Deltage i klubbens aktiviteter - tilmelding via rokort.dk 
• Reservere klubkajakker via rokort.dk 

• Slå ture op for frigivne på rokort.dk 
• Ro under hensyn til personlige kompetencer og “tur efter evne” i klubbens regi 
 

Før du bliver frigivet 
Aktive medlemmer, der endnu ikke er frigivet, kan: 
• Deltage i events for passive medlemmer (begynderniveau) - tilmelding via rokort.dk 
• Reservere klubkajakker til klubroninger via rokort.dk 

• Deltage i klubroninger (med instruktør) efter aftale med turens kontaktperson/instruktør - NB, tilmelding 
på mail til info@fbkk.dk, rokort.dk, eller til turens kontaktperson/instruktør, der vil hjælpe med 
tilmelding, reservation af kajak og samt vejledning om turens sværhedsgrad/egnethed i forhold til 
roerens personlige kompetencer 

 

Frigivelsesprocedure 
Det vil altid være klubbens sikkerhedsansvarlige, der, efter indstilling fra en af klubbens instruktører og 
konkret individuel vurdering af realkompetencer, frigiver det enkelte medlem. 
Klubbens sikkerhedsansvarlige kan uddelegere kompetencen til at frigive medlemmer til klubbens 
instruktører på IPP-instruktør (I2) niveau. 

• Sikkerhedsansvarlig: Kasper Luffe (I2-instruktør) 
• Øvrige instruktører med kompetence til at frigive medlemmer: - 

 

Vedligeholdelse af frigivelse forudsætter: 
• Betalt kontingent som aktiv 
• Ført logbog over roninger og redningsøvelser på rokort.dk 
• Årligt gennemført internt sikkerhedskursus med makkerredning, selvredning og bugsering  

• Vinterroere: Vandgang/redningsøvelse med test af udstyr og beklædning inden for det seneste år i 
vintersæsonen (1. november til 1. april) 
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