
     ORDNINGSREGLER  TIBRO KANOTKLUBB 
 

Styrelsen  [Skriv här] 

1. I klubben ansvarar vi gemensamt för ordningen. Det ställer krav på dig som medlem att följa 
klubbens uppsatta regler.  

2. Det är medlemmens skyldighet att hålla ordning på sina egna och klubbens tillhörigheter och 
förvara den på därför avsedd plats. Klubben har inget ansvar om personlig egendom kommer 
bort eller skadas. Redskap och materiel får inte placeras så det i onödan inkräktar på utrymme i 
klubbhus eller utomhus. 

3. Varje medlem är skyldig att nedskräpning inte sker inom klubbens område. 
4. Medlem som förorsakar förlust eller skada på klubbens eller annan medlems tillhörighet är 

skyldig att snarast anmäla detta till respektive ägare och ersätta densamme för skadan. 
5. Den medlem som sist lämnar området tillser att ordning råder i omklädningsrum och 

övriga huset, fönster och dörrar är låsta och lamporna släckta. 
6. Under skolornas sommarlov råder parkeringsförbud vid kanothuset. Tillåten trafik är om du 

skall lasta och lossa kanoter eller har något rörelsehinder. 
7. Alkoholförtäring samt rökning är förbjudet i klubbens lokaler och område runt huset. 
8. Det är förbjudet att låna annan medlems tillhörigheter utan dennes medgivande. 

Likaså är det förbjudet att låna klubbens tillhörigheter utanför ledarledd träning/ 
aktivitet utan genomgången Kanotpass utbildning. 

9. Klubbhusnyckel har den rätt till som hyr kanotplats, är ledare, styrelsemedlem eller har 
annan praktisk funktion i klubben. Övriga medlemmar är hänvisade till de träningstillfällen 
som erbjuds och där ledare ansvarar för öppning och låsning. 

10. För att få låna klubbens kajaker krävs att medlemsavgiften och kanotavgiften är betald för 
innevarande år. Dessutom krävs genomgången handhavande utbildning, det så kallade 
Kanotpasset. Denna ut bildning hålls minst 1 gånger per år. Datum anslås på hemsidan. 
Ungdomsträningen har alltid företräde till klubbkanoter och paddlar. 

11. All privat materiel som förvaras i kanot huset skall vara uppmärkt med namn. Om inte, äger 
föreningen rätt att borttaga det t a och försälja det efter l år. 

. 12. För lån av besättningskanoter krävs tillstånd av styrelsemedlem eller övertränaren. 
13. Medlem under 18 år som använder klubbkanot får inte ge sig utanför badplatsen/pirens 

siktområde utan instruktör, övriga som använder klubbens material och ger sig ut på Örlen 
skall vara minst två.  

14. Flytväst är obligatorisk för alla medlemmar i klubbens kanoter och under klubbens kanot 
aktiviteter / träningar.  

15. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift utesluts ur klubben nästkommande år. 
 
 
 
 
 
 


