
Ordensregler for Søgne Kajakklubb 
Utover NIF’s lovverk har styret i Søgne Kajakklubb utarbeidet følgende ordensregler: 

 

 

1. Formål og virkemåte: 
Klubbens formål er å fremme kajakksporten og kajakkglede for barn, ungdom og voksne.  
Aktiviteten skal preges av frivillighet, likeverd, hjelpsomhet, lettvinthet, positivitet, samhold & 

lojalitet. Den idrettslig aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, godt miljø, godt 

humør, energibringende, konflikthemmende og ærlighet. 

2. Ordensreglene gjelder for:  

 Medlemmer 

 Personer som ikke er medlemmer som f.eks trenere, foreldre, tilskuere og andre som 

benytter seg av klubbens fasiliteter og andre som benytter klubbens fasiliteter eller 

deltar i aktiviteter i regi av klubben. 

 

3. Om klubben: 
Søgne Kajakklubb er et amatør / frivillighetslag uten ansatte og hjemmehørende i Søgne 
Kommune.  
Søgne Kajakklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 
4. Medlemmer: 
For å bli medlem må man være fylt 10 år, være svømmedyktig og trygg i vannet.  
For å bli tatt opp som medlem må man akseptere klubbens grunnverdier, lover og 
ordensregler.  
 

5.   Klubbens fasiliteter og eiendeler: 

Kun medlemmer har adgang til klubbens fasiliteter som klubbhus, treningsområde etc. Ikke 

medlemmer har kun adgang til klubbens fasiliteter ved godkjenning av styret. 

Klubbens eiendeler (kajakk-lagringsrom, treningsrom, utstyr, møterom etc.) skal benyttes på 

en forsvarlig og aktsom måte. Medlemmer/øvrige personer plikter å inrette seg etter de 

pålegg/instruksjoner gitt av styret. Klubben har intet ansvar for skader som ikke kan lastes 

klubben.  

Medlemmer/øvrige personer skal rydde opp etter avsuttet treningsøkt. 

 

6.   Krav til god oppførsel: 

Medlemmer og øvrige personer plikter å vise respekt for hverandre, klubben og dens 

medlemmer, samt utvise normal god oppførsel.  

Dette innebærer bl.a: 

Klubbens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og dets arbeid og avgjørelser skal 

respekteres. 

 

7.   Konsekvenser ved brudd på ordelsrelene: 

Brudd på ordensreglene  kan medføre ileggelse av alminnelig disiplinærforføyninger, jfr. NIF’s 

lov. 

Ikke-medlemmer kan bortvises fra klubbens eiendom på bestemt eller ubestemt tid dersom 

klubben finner det nødvendig. 


