
Kære Klubkajakbrugere  

  
For at klubben har et velfungerende antal klubkajakker til rådighed, er det nødvendigt 
med en vis orden. Man skal huske, at en klub kun fungerer via frivillig indsats. 
Materialeudvalget gør det frivilligt og gerne, men vil gerne undgå problemer, der 
skyldes sløseri. Så kan vi alle sammen mødes ude på vandet i stedet, og det er jo det, 
det hele handler om i den sidste ende. 
 
1) Man skal skrive på ROKORT.DK, hvilken kajak man tager. Dette for at se, hvor meget 
kajakkerne bliver brugt og for at opdage, når der er sket en skade. Så har vi flest muligt 
funktionsdygtige kajakker og kan se hvilke modeller der er populære, hvilket vi så vil gå videre 
med ved indkøb af flere klubkajakker. 
 
2) Bemærker eller forvolder man en skade, skriv da også på ROKORT.DK, under menupunktet 
SKADER, hvilken kajak og skade det drejer sig om. 
 
Det er den eneste måde materialeudvalget kan få kendskab til skader på og dermed være i stand 
til at udbedre skaderne. NB: Udbedring kan eventuelt foregå i samarbejde med den uheldige 
skadevolder, så denne kan lære at udbedre skader næste gang, og derved får udvidet sin viden 
om kajakkens forskellige funktioner. 
 
Nedennævnte retningslinjer SKAL følges for at holde vores udstyr i orden: 
 
● Kajak: Efter brug skylles kajakken i ferskvand for at fjerne salt, tang, sten osv. Skyl 
også den indvendige skinne til fodpedaler. Derved undgås, at fodpedalen sætter sig fast. 
Kajakken tømmes for vand og der tørres i hulrummene. Dæksluger tages af og lægges i 
hulrummene. 
 
● Svømmeveste: Skyl dem og specielt lynlåsen for at undgå, at lynlåsen sætter sig fast. 

 
● Sprayskirts: Skylles. 

 
● Pagajer: Delbare pagajer skylles i samlingen for at undgå saltaflejringer, der hindrer 
mekanikken. Pagajen samles derefter igen og stilles på plads. 

 
Klubcontainer: 
● Plastkajakker lægges med dækket/oversiden opad i venstre side af containeren, der 
hvor der er træskinner. 
 
● Glasfiberkajakker lægges med dækket/oversiden opad.  

 
● De kajakker, der har ror, lægges med ror ind mod bagvæggen for at undgå at roret 
beskadiges, når der tages en højere beliggende kajak ned. Dog skal TAHE MARINE kajakken 
ligge med roret ud mod døren da roret ellers nemt beskadiges.  

 
● Kajakker med finne skal ligge med finne udad, for at finnen ikke beskadiges, når man 
lægger kajakken på plads.  

 
********    Den ende af kajakken, hvor nummeret sidder, vender udad.   ******** 

 
Sprayskirts hænges på plads, sammen med sprayskirt med tilsvarende farvemarkering. 
 
Redningsveste hænges på plads. 
 
Paddlefloat hænges på plads, svampe og øser lægges i kurv. 

 
HUSK DET NU! 

 
Med venlig hilsen Materialeudvalget, juli 2014 


