
 

Bådklubben Ege  September 2021 

Velkommen som medlem af Bådklubben Ege 

Bådklubben Ege består af 4 afdelinger: Bådklubben, 

Kajakafdelingen og SUP/SURF Afdelingen samt 

ungdomsafdelingen. 

I Bådklubben Ege’s afdelinger er alle velkomne – både 
nybegyndere og rutinerede. 
 
Bådklubben: 

Vedlagt er en personlig elektronisk nøglebrik, kodet  og mærket med 
dit medlemsnummer samt dit navn. Nedenfor finder du instruktion i 
benyttelsen. Brikken skal benyttes til bommen, klubhuset, værkstedet. 
Alm nøgle til ophaler spillet på rampen findes i klubhuset. 
 
Nyheder og praktiske informationer finder du på hjemmesiden 
www.baadblubben-ege.dk og herudover sender vi en SMS/mail 
dersom der er aktuelle informationer, som f.eks. at broen tages op for 
reperation eller p.g.a. vejret. 
 
Med hensyn til bådplads/venteliste bedes du kontakte pladsformand 
Lars-Ole Hansen 
 

 

Benyttelse af elektronisk låsebrik:    BOM: 
 
Bommen er forsynet med en magnetisk lås. Arealet indenfor bommen 
er forbeholdt Ege’s medlemmer, og du bedes derfor altid lukke 
bommen umiddelbart efter hver passage. 
 

Klubhus/Værksted: 
 
Dørene i klubhuset og værkstedet er udstyret med langskilte, hvor det 
udvendige håndtag kan trykkes ned uden forbindelse med låse palen. 
Hold brikken mod det sorte runde felt øverst på låsen, hvorefter der 
høres et lydsignal/grønt lys og døren kan åbnes ved at trykke 
håndtaget ned. Husk altid at tage brikken med ud af huset igen, da 
døren smækker, når den lukkes. 
 
Låsene registrerer og gemmer en liste over alle passager. 
Mister du din brik, kan du på hjemmesiden under ”Shop” købe en ny 
for kr. 150,00. Ved køb af ny spærres den gamle brik i låsene, og den 
vil ikke længere kunne benyttes. 
 

Vi har et hyggeligt klubhus, hvor vi kan hygge os med en kop 
kaffe, te eller hvad vi har lyst til efter endt tur. Der forefindes 
kaffe og te i klubhuset til fri afbenyttelse. Vi passer godt på 
klubhus og arealet omkring det, og vi sætter en ære i at rydde op 
efter os, så vi har noget hyggeligt at komme tilbage til. 
 

Kajakafdelingen: 

I kajakklubben lærer du mange mennesker med meget forskellig 
baggrund at kende. Passionen for kajak har vi dog alle tilfælles, 
og vi har det hyggeligt sammen.  
 
Vi har faste roaftener, tirsdag og torsdag aften samt søndag 
formiddag, og vi ror for det meste lokalt. 

http://www.baadblubben-ege.dk/


Om sommeren starter vi ud kl. 18:45 omklædt på vandet. Først 
og sidst på året er starttiden dog kl. 17:45 grundet  dagslyset, da 
det ellers vil være for mørkt, når vi lander i klubben igen.  
Søndag er kl. 09:30 omklædt  på vandet.  
Når de to nævnte tider ændres meddeles dette via klubbens 
mail. 
Om vi ror på de nævnte tider afhænger selvfølgelig af vind og 
vejrforhold. 
 
For at ruste vores medlemmer bedst muligt, samt sørge for at 
give det rette billede af at ro kajak, har vi to regelsæt der gælder 
for kajakklubbens medlemmer: 
 

1. Rokortsystem for roere i Ege’s kajakafdeling 
2. Regler for roning i Ege’s kajakafdeling 

 
Isætning af kajakker skal foregå via stranden, eller den nye 
kajakbro som er under færdiggørelse.  
Det skal pointeres kraftigt:  det er ikke er tilladt at benytte 
betonrampen, så kajakken kurer ned af denne. Det ødelægger 
vores kajakker, og vi passer godt på vores udstyr. Så har vi det 
længere tid i god stand. 
Vi henstiller til at dette også gælder private kajakker. 
Betonrampen er ofte meget glat, og kan derfor være farlig at 
benytte. 
 
Du kan holde dig orienteret om alle aktiviteter via klubbens 
hjemmeside:www.baadblubben-ege.dk  
 
 
 
 

SUP/SURF Afdelingen. 
 
Kun medlemmer af Sup-/surf afdelingen må benytte sup-/surf-udstyret 
- undtagelse kun ved aftalte arrangementer. 
Nærmere info finder og  ordensreglement finder du på hjemmesiden  
www.baadblubben-ege.dk  
 

Ungdomsafdelingen for sejlere: 
 
Ungdomsudvalg 2020: 
 
Jesper Hvid, Trine Landboe-Christensen, Lone Glensvig 
Rasmussen. 
Info finder du på hjemmesiden www.baadblubben-ege.dk 
 
Du er altid velkommen til at kontakte klubbens bestyrelse ved 
sprørgsmål, og kontakter til de fire afdelinger finder du på vores 
hjemmeside. 
 
 Vi ønsker dig en dejlig tid i Bådklubben Ege, og håber den 
bliver rig på gode og hyggelige oplevelser.  
 
Med venlig hilsen 
 
Stig Andersen – formand for Bådklubben  
Lars Ole Hansen - pladsformand                 
Ingelise Blædel – formand for Kajakafdelingen   
Kristian Klattkowsky – formand for SUP/Surf afdelingen 
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