Udlån af både samt overnatning i Københavns Roklub

12-06-2019
Københavns roklub udlåner gerne inriggere til andre roklubber såfremt dette ikke generer klubbens egen ro aktivitet.
Hvis din klub vil låne både og eventuelt overnatte i KR, skal du udfylde denne anmodning, og sende den til
krkontoret@gmail.com, du vil herefter blive kontaktet.

Roklubbens navn:
Ansvarshavende turleder:
Vi ankommer d.
Vi afrejser d.
Det er muligt at overnatte i KR som har flere sale, der kan benyttes til dette, samt et tekøkken, som kan bruges til
lettere madlavning mv.
Priser:
Antal personer der gerne vil overnatte: á kr. 50 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. 250 pr. dag

I Hvor mange nætter:
I antal dage
I antal dage

Navne på de langturs styrmænd der bliver de ansvarlige:
Da farvandet i Københavns Havn er meget trafikeret og visse steder ensrettet er der på næste side en beskrivelse af
forhold I skal tages hensyn til.
Størst chance for lån af både er på hverdage i tidsrummet 9.00-16.30.
Dernæst kommer lørdage, og sværest er det at låne både på søn- og helligdage.
Desuden er der i højsæsonen fra starten af august til midten af september også perioder, hvor det er svært at finde
ledige både til udlån.
Vedr. Betaling:
Beløbet bedes overført til reg.nr. 5321 konto nr. 0000247979 når bådlånet er godkendt. Skriv venligst “både og
overnatning i KR” samt klubnavn på indbetalingen, beløbet skal indbetales senest 14 dage efter lånet er godkendt.
Til orientering kan vi oplyse at klubbens festsal kan være optaget til arrangementer samtidig med at I overnatter.

Med venlig hilsen
Kontoret er åbent:
Mandag fra 11.00 til 12.00 og
Torsdag fra 16.00 til 18.00
Nielson Mandelas Alle 13 (Tømmergravsgade 13)
2450 København SV
mail: krkontoret@gmail.com

Når der lånes både i Københavns Roklub, vær opmærksom på følgende:

1. For roklubber hjemmehørende uden for Københavns havn,
kræver KR, at der er en erfaren langturs styrmand i hver båd.
Havnen er til tider meget trafikeret og det kræver et øje i alle
retninger.
2. Ro altid i højre side af havnen.
3. Hvis I skal krydse havnen skal dette altid foregå hvor der er
smallest.
4. Der er ensrettet i Frederiksholms Kanal fra Den Sorte
Diamant og for KRs både i Christianshavns Kanal fra
”Papirøen”.
5. I skal holde tilbage for turistbådene og havnebusserne, der
har førsteret.
6. OBS: Der bliver udlejet grå eldrevne frokostbåde til private,
der ikke har begreb skabt om hvad de gør, pas på dem.
7. Vær opmærsom på indsejlingen til Christianshavn Kanal,
hvor der er opsat lysregulering, som styres af brovagten.
8. Der er et terrorsikret område ud for Langelinie og
krydstogtterminalen i Nordhavnen langs den nye mole (det
med mørkere farvet blåt område). Her er det forbudt
område for lystsejlads samt at ro eller krydse mellem de gule
bøjer der er udlagt ud for Langelinie.
9. Flere steder i havnen er der så lavvandet at en robåd kan
ramme bunden, for eksempel lige når I kommer ud fra
Tømmergraven samt hvis I krydser havnen på vej mod
slusen, se på kortet.
10. Det er ikke tilladt at tage igennem stigporten, brug slusen,
orienter Jer om åbningstider på tavlen i bådhallen.
11. Hvis I vil nordpå, skal I være opmærksomme på at I kommer
langt nok ud når I er forbi krydstogt områderne, samt være
opmærksom på den meget stærke strøm som kan
forekomme i dette område.
12. Hvis I vil rundt om Amager skal I ro langt fra land når
Amagers sydspids rundes. Der ligger der mange store sten i
dette område.
13. Pas på når de gule havnebusser lægger til ved deres
stoppesteder. De holder sig ind til kajen, ved at sætte kraft
på skruen, derved bliver der er en stæk strøm bag ved dem.
14. Det er tilladt at gøre ophold på Trekroner.
15. Når det er varmt skal I være opmærksemme på svømmere i
havnen, mest mellem Bryggebroen og Langebro.
16. Yderligere oplysninger kan hentes på www.byoghavn.dk
Til slut vil vi ønske Jer en rigtig god tur, og håbe at I får en
god oplevelse i Københavns Havn.

