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Udlån af både samt overnatning på Hammer-Ro ved Hammer Bakker
KR udlåner gerne inriggere til andre roklubber såfremt dette ikke generer klubbens egen ro aktivitet.
Det er muligt at overnatte i KR’s klubhus, Hammer-Ro, hvor der er 6 sove- og spisepladser og et køkken, som kan bruges til
lettere madlavning m.v.

Regler for reservering af Hammer-Ro:
Både og overnatning (i huset) kan reserveres hver for sig, men roning prioriteres over overnatning. Det vil sige, at medlemmer,
der vil ro, også har ret til at reservere overnatning, mens medlemmer, der kun vil overnatte, først kan få endelig tilladelse når
det står klart, at ingen andre vil ro og overnatte (tidligst 14 dage inden reservationstidspunktet).
Medlemmers reservation af både og overnatning kan først ske efter standerhejsning gældende for den sæson, der følger
umiddelbart herefter (klubture, som er åbne for alle medlemmer, kan til enhver tid søges reserveret).
Rocheferne kan til enhver tid reservere til klub- eller andre fælles ture.
Et KR-arrangement er defineret ved, at alle KR’s medlemmer har mulighed for at tilmelde sig og deltage. Arrangementet skal
have været meldt ud til medlemmerne mindst 14 dage inden det afholdes. Arrangementet kan fx. være afgrænset til alle
ungdomsroere, alle motionsroere, alle 50+’ere osv.
Hvis din klub vil låne både og eventuelt overnatte på Hammer-Ro, skal du udfylde denne anmodning.

Roklubbens navn:
Ansvarshavende turleder:
Vi ankommer d.
Vi afrejser d.

Efter udfyldning af ansøgningen sendes den til krkontoret@gmail.com, som herefter kontakter Jer efterfølgende.

Priser (2019) pr. dag gæsteroere:
Antal personer der gerne vil overnatte: á kr. 100 pr. nat pr. person
Vi vil gerne låne antal
2 åres inrigger: á kr. 150 pr. dag
Vi vil gerne låne antal
4 åres inrigger: á kr. 225 pr. dag

I Hvor mange nætter:
I antal dage
I antal dage

Priser (2019) pr. dag KRs medlemmer:
Antal personer der gerne vil overnatte: á kr. 50 pr. nat pr. person
Vi vil gerne låne antal
2 åres inrigger: á kr. 0 pr. dag
Vi vil gerne låne antal
4 åres inrigger: á kr. 0 pr. dag

I Hvor mange nætter:
I antal dage
I antal dage

Anfør venligst navne på de ansvarlige langtursstyrmænd:
Ønsker du adgang til bad og køkken i huset uden at overnatte indenfor (fx. ved overnatning på teltpladsen) kan dette kun ske
efter accept fra dem som evt. har reserveret huset på samme tid.
Betaling: I bedes overført til reg.nr. 5321 konto nr. 0000247979 senest 14 dage efter at lånet er godkendt
Skriv venligst “både og overnatning på Hammer-Ro” samt klubnavn på indbetalingen.
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Formål:
Friluftsforeningen (se: www.hammergaarden.dk) har som formål at drive aktiviteter på området.
Københavns Roklub er indskyder i Friluftsforeningen og har ad denne vej fået mulighed for at bygge et bådehus på området.
Der eksisterer andre foreninger og laug, som benytter området (pt. en kajakklub, et pilelaug og et kvæglaug).
Et af formålene med området er, at de forskellige foreninger og laug kommer til at lære hinanden at kende.
I bådehuset er der plads til seks både. For tiden ligger der tre to-åres inriggere og to kajakker.
Der er den særlige pointe, at de forskellige brugergrupper af området kan møde hinanden og dele hinandens interesser – så vær
positiv over for dem du støder ind i deroppe.

Ejerskab:
Hammergården er et blå-grønt friluftsområde, som ligger ved Isefjorden tæt ved færgeoverfarten til Orø.
Arealet “Hammergården” ejes af en fond, som har overladt brugsretten til Friluftsforeningen.
Ejendomsfondens formål er udelukkende at sikre ejerskabet til området, og som købte arealet af Skov- og Naturstyrelsen i 1999.
Skibby er over land den nærmeste lidt større by. Holbæk er 11 ro-kilometer væk.
Københavns Roklub ejer hverken arealet omkring vores bådehus eller det større areal som udgør “Hammergården”.
Vi skal derfor vise hensyn til området og til de brugere, der måtte være der samtidig med os.
Vi skal rydde op efter os selv, forlade området, som vi overtog det eller bedre.
(Der henvises i øvrigt til ordensreglement for “Hammergården”.)

Reservation:
Sker via KR kontorets mailadr.: krkontoret@gmail.com
Det er ikke tilladt at anvende både eller at overnatte i huset uden forudgående reservation.
Man skal med andre ord kunne være sikker på, at både/overnatninger er ledige til anvendelse, når man kommer til Hammer-Ro.
Overtrædelse af bestemmelserne om reservation fører første gang til, at de pågældende bliver pålagt at betale den afgift, som
svarer til, hvad medlemmer fra andre roklubber betaler – i gentagne tilfælde betales dobbelt afgift og nøglen inddrages.

Adgang til huset:
Alle KR’s langtursstyrmænd kan låne en nøgle, som passer til Hammer-Ro. Kontakt kontorets mail adr.: krkontoret@gmail.com

Inden du forlader Hammer-Ro:
Huset - både og bådhallen skal efterlades i opryddet og rengjort stand.
Overnatningsfaciliteterne (hytteafdelingen) og køkken skal rengøres af brugerne, inden de forlader stedet.
Eventuelle skader på både skal meldes på såvel KR kontoret samt til materielforvalteren for (inriggere):
inriggermateriel@koebenhavnsroklub.dk
Eventuelle skader på overnatningshytten meldes til KR’s husforvalter på: husforvalter@koebenhavnsroklub.dk samt
krkontoret@gmail.com

Nøgler afleveres efter brug på KR kontoret

Med venlig hilsen

Nielson Mandelas Alle 13
2450 København SV
mail: krkontoret@gmail.com

Kontoret er åbent:
Mandag fra kl. 11.00 til 12.00
vinterhalvår og sommerhalvår
fra kl. 13.00 til 14.00
Torsdag fra 16.00 til 18.00

Ordensregler for Hammergården

På Hammergårdens areal må man færdes hele døgnet. Der gælder følgende regler:
1. Man har pligt til at følge personalets anvisninger.
2. Man må ikke opholde sig nærmere end 50 m fra beboelse.
3. Det er kun tilladt at cykle på veje og stier.
4. Motorkørsel – herunder knallertkørsel – er kun tilladt efter særlig tilladelse. Færdsel med elektriske
rullestole er dog tilladt.
5. Adgang til indhegnede arealer skal foregå til fods og må kun ske gennem dertil indrettede åbninger,
led, klaplåger eller stenter. Led i elektriske hegn skal lukkes efter gennemgang.
6. Det er ikke tilladt at fodre kvæg, får, heste eller andre dyr.
7. Man må have en båd uden motor liggende kortvarigt på strandbredden. Længerevarende oplæg af
både må kun ske med personalets tilladelse.
8. Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug. Undtaget herfra er fredede
planter.
9. Jagt på området er forbudt.
10. Hunde skal føres i snor.
11. Ridning kræver særlig tilladelse.
12. Der må kun tændes bål på de dertil indrettede bålpladser. Personalet kan forbyde båltænding i
tørre perioder.
13. Færdsel sker på eget ansvar.
Særlige regler for teltslagning:
a. Teltslagning må kun ske på den dertil indrettede teltplads og kun mod betaling.
b. Der må ikke overnattes i campingvogn, autocamper eller lignende.
c. Henvend dig til personalet på kontoret ved ankomsten.
d. Overnatning koster 15 kr. pr. person, pr. døgn. Med mindre andet aftales med personalet betales
forud for det første døgn.
Godkendt af Ejendomsfonden “Hammergården” den 22. august 2002.
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Med bil:
Kør ad motorvejen til Roskilde og fortsæt mod Holbæk.
Kør fra motorvejen ved frakørsel 15 Gevninge/Frederikssund og hold til højre i selve frakørslen.
Fortsæt lige over mod Frederikssund i rundkørslen ca. 500 meter efter du er kørt af motorvejen.
I Lyndby (2-3 kilometer senere) drejes til venstre.
Følg skiltningen mod Orøfærgen.
Når du har passeret Vellerup, så husk endnu engang at følge skiltningen til Orøfærgen blødt til venstre.
Nu ligger Hammergården under 2 kilometer fremme på venstre side af vejen.
Hammer Bakke 13.
Kan du se færgelejet? – Så er du kommet for langt!
Med tog og bus:
Man kan komme til Hammergården med det offentlige trafiksystem – hurtigste tid er 1½ time fra København. Man finder til
Kirke Hyllinge med tog og bus, hvorefter der går en telebus det sidste stykke vej.
Telebussen bestilles minimum 1 time i forvejen, og 3 dage i forvejen hvis man er en gruppe på over 10 personer.
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