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Reglement for Frederiksværk Sejlklub Afdeling for Stand Up Paddling (SUP) 

Reglement gældende på forsøgsbasis fra 01 juli 2020. 

§ 1. Indledende bemærkninger og regler for kursusafgift og kontingent. 

Frederiksværk Sejlklub starter ny SUP-afdeling i klubbens regi. Deltagelse i SUP-afdelingens aktiviteter er 

åbent for alle klubbens voksen, tillægs- og juniormedlemmer. Medlemmer, der ønsker at gennemgå 

klubbens grundkursus, skal betale et kursusbeløb, der årligt reguleres efter samme regler som klubbens 

kontingenter. Grundkurset giver ret til at benytte klubbens SUP-materiel resten af den respektive sæson. 

Herefter betales et årligt gebyr for ”leje af materiel”, der årligt reguleres som jollelejen i juniorafdelingen. 

For 2020 sættes: 

Kursusprisen for medlemmer sættes til 300 kr.  

Leje af materiel sættes til 300 kr. pr. sæson. 

Kursuspris for ikke medlemmer sættes til 600 kr.  

  

Personer, der ikke er medlem af Frederiksværk Sejlklub, kan gennemgå klubbens grundkursus mod betaling 

af et kursusgebyr, der årligt reguleres efter samme regler som klubbens kontingent. Såfremt den 

pågældende i løbet af den respektive sæson melder sig ind i klubben i et af ovenanførte medlemskaber, 

refunderes halvdelen af kursusafgiften. 

  

Regler for SUP.  

§2. Formålet med klubbens SUP-reglement er at fremme sikkerheden for brugeren og sikre længst mulig 

holdbarhed af klubbens materiel. Reglementet gælder for al SUP-aktivitet i klubregi. 

Klubbens lokaler og materiel må kun benyttes til aktiviteter, som hører klubben til. Al anden aktivitet, som 

foregår i klubregi, i klubbens lokaler og med klubbens materiel, må kun finde sted med bestyrelsens 

godkendelse eller en repræsentant fra denne.    

§3. Alle aktive medlemmer skal ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de 

risikerer lammelser eller tab af bevidstheden. Ligeledes har roeren pligt til at oplyse om senere opstået 

sygdom jf. ovenstående.  

 

§4. Utilsigtede hændelser: Snarest muligt efter en utilsigtet hændelse rapporteres denne til lederen af SUP-

afdelingen. 

  

§5. Svømmeprøve: For at kunne anvende klubbens SUP-materiel kræves det, at vedkommende skriftligt 

erklærer at være i besiddelse af svømmefærdighed, dvs. kan svømme mindst 200 m uden at hvile, flyde 

og/eller træde vande. Subsidiært kan der fremvises bevis herfor. 
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§6. Redningsveste/svømmeveste: Ved anvendelse af SUP-materiel skal der ALTID bæres 

svømme/redningsvest af godkendt type og størrelse. Tilsvarende skal der altid anlægges leash. Det gælder 

hele året og ved al færden på vandet. 

 

§7. Dagligt padle område: Klubbens daglige padle område er afgrænset af Dyrnæs-tangen (se kort 

nedenfor) og Kulhuse/Sølager og omfatter Arresø samt kanalen herimellem jf. gældende regler fra 

Naturstyrelsen. 

(se kort nedenfor samt  https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/arresoe/) 

§8. Medlemskab og frigivelse: Ethvert medlem, som ikke tidligere har lært SUP, skal gennemgå det af 

bestyrelsen fastlagte grundkursus for SUP. Efter fuldført instruktion kan instruktøren indstille den 

pågældende til frigivelse til selvstændig padlen med klubbens SUP-materiel. Nye medlemmer med erfaring 

og/eller bevis skal over for lederen af SUP-afdelingen dokumentere egne færdigheder på vandet og 

godkendes herefter.  

For at blive frigivet som roer kræves det, at man kan:  

a. Justere sin paddel i korrekt længde. 

b. Montere leash på boardet. 

c. Komme op på boardet uden hjælp fra at ligge i vandet. 

d. Placere sig korrekt på boardet. 

e. Holde balancen på boardet. 

f. Padle lige ud efter fast punkt. 

g. Bakke på boardet. 

h. Vende boardet ved at padle baglæns i én side. 

i. Vurdere vind og vejr i forhold til egne færdigheder. 

Det kræves videre, at eleven ved: 

• Hvilke sikkerhedsprincipper der gælder, jf søsportens sikkerhedsråds 5 sejlråd. 

• Hvordan man tiltrækker sig opmærksomhed i en presset situation. 

Endelig skal eleven demonstrere forståelse for godt sømandskab og almindelige regler for færdsel til søs. 

§ 9. Frigivelsesgrader. For SUP findes der forskellige frigivelsesgrader: 

SUP 1: Begynder. Medlemmer uden grundkursus. Medlemmet må deltage i SUP træning 

med instruktør indenfor klubben daglige padle område. Medlemmet må ikke padle på egen 

hånd. 

SUP 2: Lidt øvede. Medlemmer, som er frigivet efter grundkursus.  Medlemmet må padle 

med andre frigivne roere indenfor klubbens daglige padle område. Der må kun padles 

kystnært (maks 100 m fra at man kan bunde). Medlemmet må ikke padle alene.  

SUP 3: Erfaren: Medlemmet må padle alene, og medtage boards på dagsudflugter. 

For at blive frigivet til SUP 3 skal medlemmet udvise sikker håndtering af SUP samt have 

padlet mindst 20 timer i samme sæson. Medlemmet skal aflægge prøve i makkerredning på 

dybt vand.  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/arresoe/
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§10. Lån af materiel: Frigivne kan låne klubbens materiel til eget brug jf. den opnåede frihedsgrad.  

Lånemuligheden styres efter ”først til mølle” princippet, og klubbens planlagte aktiviteter har altid 

førsteret. Lånet registreres og annulleres på klubbens booking system, hvor også klubbens egne aktiviteter 

registreres. 

 

§11. Restance: Bestyrelsen, repræsenteret af lederen af SUP-afdelingen, instruktører og trænere, er 

berettiget til at forlange fyldestgørende kontingentkvittering forevist af enhver, som ønsker at deltage i 

padlen. Såfremt vedkommende står i restance, kan adgang til klubbens materiel nægtes.  

  

§12. SUP-sæson: Sæsonen løber fra standerhejsning til standernedhaling.  

  

§13. SUP forbud: Medlemmerne skal rette sig efter enhver bestemmelse, som bestyrelsen, lederen af SUP-

afdelingen, eventuelle instruktører eller trænere måtte træffe mht. SUP og materiellets benyttelse. Der kan 

nedlægges SUP forbud, hvis en af ovennævnte vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt og 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt på grund af f.eks. dårlige vejrforhold. En afgørelse truffet af en dertil 

bemyndiget person kan indbringes for bestyrelsen, men anken vil ikke have opsættende virkning på den 

trufne afgørelse. 

  

§14. Tidsrum og vejrforhold for padlen: Frigivne SUP’ere må padle fra en ½ time før solopgang til en ½ time 

efter solnedgang.   

Der må ikke padles i tordenvejr eller opkommende tordenvejr, ligesom der ikke må padles uden for vigen 

ud for Roklubben i vindstyrker højere end 6 m/s.  

 

§15. SUP-brugerens pligter: SUP-brugeren har pligt til at gøre sig bekendt med de opslag vedrørende 

padlen, der måtte findes i klubhuset og hjemmesiden.  SUP-brugeren skal altid kontrollere grejets tilstand 

før og efter sejlads, og eventuelle fejl og/ eller mangler rapporteres til lederen af SUP-afdelingen. SUP-

brugeren er i øvrigt ansvarlig for, at der ved ud- og indbæring samt al øvrig håndtering af boards udvises 

størst mulig forsigtighed, samt at board og paddel samt evt. andet lånt udstyr afskylles i ferskvand og 

ophænges/lægges efter endt brug. Skader, som overgår materiellet, skal straks rapporteres til lederen af 

SUP-afdelingen. Større skader skal omgående meddeles bestyrelsen. SUP brugeren har pligt til at sørge for, 

at SUP-aktiviteten finder sted i henhold til gældende regler. Skader, som bevisligt skyldes grov uagtsomhed 

fra brugerens side, skal erstattes af denne.  

  

§16. Udstyr: Til hvert board hører: 1 board, 1 finne med fastgørelsesskrue, 1 stk. leash samt en paddel. 

Derudover en rygsæk med pumpe, lappegrej samt pak rem. 
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§ 17. Transport og håndtering af materiel: Klubbens SUP materiel må aldrig trækkes hen over underlaget 

men skal altid løftes fri heraf under transport. Der skal udvises stor påpasselighed med fralægning af grejet 

så det ikke placeres på skærende genstande eller torne og/eller rosenkrat/grene. Boards skal i muligt 

omfang opbevares i skyggen, når det ikke bruges. Såfremt boards henlægges i sollys i forbindelse med en 

pause, skal lufttrykket reduceres og først bringes op på de 15 psi når roningen genoptages. 

Rygning på og nær ved bords er ikke tilladt henset til fare for punktering. 

  

§18. Overtrædelse af SUP-reglementet: Overtrædelse af SUP reglementet kan medføre karantæne eller 

ekskludering fra afdelingens aktiviteter efter bestyrelsens skøn.   

 

Padle område Fjorden. 
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Padleområde Arresøen 

 


