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Aktiviteter dette tillæg er gældende for 

Dette tillæg gælder for alle aktiviteter, som ikke er at betegne som normal klubaktivitet.  

Alle aktiviteter, som ikke hører under klubaktiviteter for medlemmer, er at betegne som 

erhvervsmæssige aktiviteter. Dette omfatter således udlån af både/mandskab, skole-roning, firma-

arrangementer, og event-arrangementer m.m. Dette gælder også selvom det ikke er et betalt 

arrangement. Ved disse arrangementer gælder klubbens alm. roreglement, med visse skærpelser 

som er beskrevet i klubbens ” Sikkerhedsinstruktion for skoleroning og tilsvarende 

erhvervsmæssige arrangementer i Nyborg Roklub”. 

Leje/lån af fartøj uden bemanding 

Lejer/låner nogen et fartøj uden bemanding, er Nyborg Roklub ikke reder og er derfor ikke ansvarlig 

for, at fartøjet kan anvendes på en sikker måde. Vedligehold af materiel påhviler Nyborg Roklub, og 

Nyborg Roklub har ansvaret for, at fartøjet er i forsvarlig stand ved udlånets begyndelse. 

Bruger/reder må ikke bruge materiellet, hvis det ikke er sikkert under foreliggende 

omstændigheder. 

Leje/lån af fartøj med bemanding 

Lejer/låner nogen et fartøj med bemanding af Nyborg Roklub, er Nyborg Roklub også fartøjets 

reder og har derfor ansvaret for, at fartøjet kan anvendes på en sikker måde, herunder også ansvaret 

for at udarbejde en sikkerhedsinstruktion.  

Reder 

Nyborg Roklubs bestyrelse er reder og har det fulde ansvar for at aktiviteten kan afvikles på en 

sikker måde. 

Materiellet 

Det forudsættes, at intet materiel der anvendes i Nyborg roklub har et dimensionstal over 20 

Robåde, kajakker m.m. behøver ikke at være CE mærket, men skal være konstrueret i 

overensstemmelse med de for typen sædvanlige anerkendte kriterier, brugsområdet taget i 

betragtning. 

Redningsveste og oppustelige redningsveste skal som minimum være CE mærket og være 

beregnet for det påtænkte operationsområde og personer. 

Vedligehold af klubbens materiel og sikkerhedsudstyr er Nyborg roklubs bestyrelses ansvar. 

Nyborg Roklubs materiel er normalt ikke underlagt syn, men kan blive udsat for stikprøvekontrol.  

Det er Nyborg Roklubs bestyrelses ansvar, at det nødvendige sikkerhedsudstyr for den påtænkte 

sejlads er i orden, og det er styrmandens ansvar, at det er på plads i båden, og at alle er instrueret i 

brugen. 
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Eksterne deltagere i aktiviteten (passager) 

For passagerer under 18 år skal der afleveres en erklæring underskrevet af forældre/værge, der 

bekræfter, at vedkommende må deltage i aktiviteten, samt at vedkommende kan svømme mindst 

300m. og at vedkommende ikke lider af sygdomme, der kan afstedkomme kramper og besvimelse. 

For myndige passagerer skal der afleveres en erklæring på tro og love om, at vedkommende kan 

svømme mindst 300m. Det skal ligeledes fremgå af erklæringerne, at vedkommende ikke lider af 

sygdomme, der kan afstedkomme kramper og besvimelse. 

Bilag: ”Samtykkeerklæring for personer under 18 år”. og ”Samtykkeerklæring for personer over 18 år.” 


