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§ 1 Omfang.  

1. Reglementet gælder for alle aktive medlemmer og omfatter alle former for aktivitet.  

 

§ 2 Generelle regler.  

1. Formanden for motions- og turudvalget leder såvel roning i dagligt farvand som langture.  

2. Kaproningschefen leder roning, der naturligt hører under kaproning.  

3. Der skelnes mellem roning i dagligt rofarvand og langture.  

4. Den daglige roning skal ske i det af bestyrelsen fastlagte daglige rofarvand.  

 
Det daglige ro område går fra Højrup kirke i nord til Vemmetofte i syd. Roning bør foregå så nær land                  
 
som muligt. 
 

5. Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet, og turen er indført i rojournalen.  

6. Ingen båd må gå ud, uden at en af bestyrelsen udnævnt styrmand er ombord og påtager sig  

førerskabet.  

7. Inriggere og gigbåde skal medtage redningsveste til hver person i båden.  

8. Båden skal være hjemme senest kl. 22, med mindre bestyrelsen eller dens repræsentant har  

givet dispensation.  

9. I bådene må kun anvendes fodtøj med bløde såler. Roernes påklædning bør være klubbens rodragt. 

 

§ 3 Sikkerhed.  

1. Svømmeprøve.  

Medlemmer skal aflægge en svømmeprøve på 300 meter.  

Prøven skal gennemføres uden at hvile, flyde eller træde vande.  

Prøven kan aflægges overfor et medlem af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget  

person.  

Aflægges prøven overfor en bademester skal denne udfylde en formular, der bekræfter aflæggelsen.  
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Prøven skal være aflagt inden medlemmet kan deltage i roning.  

Prøven har 2 års gyldighed regnet fra sæsonstart det år den aflægges.  

Sekretæren skal meddeles, at prøven er aflagt og påføre det medlemmets stamkort.  

Deltagere i klubbens rokurser skal på tro- og love bekræfte skriftligt, at de kan svømme 300  

meter.  

Efter instruktionen skal medlemmet aflægge en officiel svømmeprøve. Indtil prøvebeviset er  

modtaget, må der kun roes på kanalen.  

 

§ 4. Roning i single- og doublesculler kræver scullerret.  

Der skelnes mellem begrænset og ubegrænset scullerret.  

1. Begrænset scullerret gives af bestyrelsen (efter ansøgning) til medlemmer, der har deltaget i  

scullerinstruktion og kæntringsøvelse, samt har styrmandsret.  

Begrænset scullerret giver adgang til at ro singlesculler på kanalen fra 1. juni til sæsonslut.  

2. Ubegrænset scullerret gives af bestyrelsen (efter ansøgning) til medlemmer, der i forvejen  

har begrænset scullerret og styrmandsret, såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemmet har  

tilstrækkelig scullererfaring.  

Ubegrænset scullerret giver adgang til at ro singlesculler i dagligt rofarvand fra  

standerhejsning til standerstrygning.  

3. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel inddrage et medlems scullerret.  

 

§ 5. Særligt for dobbeltsculler roning.  

1. Det vil altid være den, med den mest omfattende scullerret, der er styrmand i en  

dobbeltsculler. Har begge medlemmer ubegrænset scullerret, udpeges den ene som  

styrmand.  

2. Fra standerhejsning til standerstrygning må to medlemmer med ubegrænset scullerret ro  
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dobbeltsculler i det daglige rofarvand.  

§ 6. Vinterroning. 

1. Tilladelse til vinterroning skal indhentes hos bestyrelsen.  

2. Der skal bæres passende varmt tøj og redningsvest.  

3. Kun medlemmer med ubegrænset scullerret må ro singlesculler.  

4. Ved roning i doublesculler skal den ene af medlemmerne have ubegrænset scullerret og den  

anden have begrænset eller ubegrænset scullerret.  

5. I inriggermateriel skal styrmanden have mindst en sæsons erfaring som styrmand.  

6. Pladsskifte må ikke foretages.  

7. Der må ikke roes i minusgrader eller med is på vandet eller under forhold med risiko for  

overisning.  

10. Kaproningschefen eller dennes repræsentant kan dispensere kaproere fra ovenstående regler.  

 

§ 7. Brug af sikkerhedsudstyr – scullere.  

1. Ved roning uden for kanalen i scullere, skal der anvendes godkendt redningsvest/  

svømmevest i april, maj og oktober. Det anbefales, at ved roning i de øvrige måneder – juni,  

juli, august og september – medbringes en godkendt redningsvest/svømmevest.  

2. Kaproningschefen kan dispensere for disse regler.  

 

§ 8. Roning efter mørkets frembrud. 

 

1. Må kun finde sted med tilladelse fra vagthavende rochef eller kaproningschefen. 

 

Ved roning efter mørkets frembrud skal der gøres opmærksom på søvejsreglerne om føring af  

 

navigationslys. 

 

§ 9. Langtursroning.  

Alle ture, der går uden for dagligt ro område, er langture og skal godkendes af langturschefen eller dennes 

stedfortræder. ( Se i øvrigt langtursreglementet ). 
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Det anvendte materiel og turens afvikling skal ske i h. t. D.F.f.R.’s langtursreglement 

 

 

§ 10. Brug af flag og stander.  

1. På ture kan båden føre klubbens stander og DFfR’s splitflag mellem solopgang og  

solnedgang, så længe båden er bemandet.  

2. Ved landgang medbringes flaget eller placeres sammenrullet i båden  

 

§ 11. Redningsvest. 

 

Redningsvest til hver person skal forefindes i alle bådtyper. 

 

§ 12. Rodragt.   

1. Klubbens rodragt er blå rotrøje og sorte benklæder.  

2. Til særligt formål kan bestyrelsen godkende rotrøjer i anden farve.  

3. Hvis et medlem ikke bærer klubbens rodragt, skal medlemmet som minimum bære praktisk  

trænings- og fodtøj.  


