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K  A  J  A  K  O  R  D  E  N 
 
Enhver brug af Foreningens faciliteter og enhver sejlads sker på hvert enkelt medlems eget 
ansvar. Ansvaret kan ikke overføres til bestyrelsen eller til Foreningen. 
 
Medlemmerne har pligt til at behandle Foreningens udstyr hensynsfuldt og forsvarligt.  
 
Sikkerhedsregler 
Medlemmer har pligt til i fornødent omfang at sætte sig ind i almindelige søfartsregler, relevante 
publikationer fra Søsportens Sikkerhedsråd og regler for sejlads i Københavns havn. 
Publikationerne rekvireres hos Søsportens Sikkerhedsråd, www.soesport.dk. 
 
Foreningens udstyr 
Foreningens udstyr omfatter fælles indkøbte kajakker, opbevaringsstativer til disse, samt et 
begrænset antal pagajer og svømmeveste til gæster. Foreningens udstyr skal efter endt brug 
lægges tilbage på deres respektive opbevaringspladser. 
Det påhviler hvert enkelt medlem at anskaffe og opbevare egen pagaj og svømme/redningsvest, 
tør-/våddragt samt al øvrig personlig udrustning. Der forefindes et fællesrum på parkeringsdækket, 
hvori der er mulighed for opbevaring af privat udstyr. 
 
Brug af kajakker 
Medlemmer har pligt til at overholde nedenstående regler vedrørende reservation af kajakker, 
søsætning og optagning, anbringelse i stativer, klargøring, samt vedligehold efter brug. 

 Reservering af kajakker 
Reservering sker på Torpedohallens hjemmeside, www.torpedohallen.dk, under 
menupunktet ”Fælles aktiviteter”, ”Kajakforening”, ”Book kajak”. 
Der kan kun foretages een reservation ad gangen for max. 6 timer. 
De to hvide glasfiber kajakker kan dog reserveres for en hel dag ad gangen. 
Der må for hvert medlemskab max. reserveres eller anvendes 3 kajakker ad gangen. 
Såfremt der ikke gøres anvendelse af en reservation indenfor 15 min. fra 
reservationstidspunktet, er de(n) reserverede kajak(ker) til fri afbenyttelse.  
 

 Håndtering af kajakker 
Kajakkerne skal transporteres mellem vand og opbevaringsstativer på en betryggende 
måde. 
Ved udtagning af og ilægning på opbevaringsstativerne skal der tages hensyn til at 
kajakkerne glider og hviler på beskyttelsespakningerne. Kajakkerne skal hele tiden 
understøttes, således at de ikke beskadiges ved fald.  
Enhver skade på kajakken, der opdages enten før eller efter sejlads, skal meldes til et 
medlem af bestyrelsen.  
 

 Søsætning af kajakker 
Søsætning må udelukkende foregå fra indre kanal. 
Kajakkerne må ikke transporteres med henblik på søsætning fra anden lokalitet. 
 

 Vedligeholdelse af kajakker 
Til dette brug indkøber Foreningen det basale værktøj og materiel, hvis det viser sig 
nødvendigt. 
Ved starten af hver sæson indkalder Bestyrelsen til en fællesdag, hvor kajakkerne 
efterses og eventuel istandsættelse foretages. 
Bestyrelsen tilser at eventuelle skader i løbet af sæsonen udbedres hurtigst muligt. 
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Der opfordres til alle medlemmers ansvarsbevidsthed og dermed deltagelse i 
ovenstående arbejder. 
Efter hver sejlads efterses kajakken. Bestyrelsen undersøger ved køb af kajakker hvilke 
vedligeholdelsesforskrifter, der skal følges. 
 

 Glasfiber kajakker 
De tre hvide glasfiber kajakker må udelukkende benyttes af voksne. Børn må kun 
benytte de tre oprindeligt indkøbte kajakker (2 røde og 1 gul). 
 

 Gæster 
Medlemmer må medbringe gæster ved anvendelse af Foreningens kajakker. 
Foreningens regler om brug af kajakker og generel adfærd påhviler gæster på lige fod 
med medlemmer. 
 

 Generel adfærd 
Der skal til hver en tid tages hensyn til de øvrige beboere i Torpedohallen ved at undgå 
al form for støjende eller på anden måde generende adfærd. 
 
 
 
 

 


