Skanderborg Roklubs Reglement
(Senest revideret af bestyrelsen marts 2018)

Deltagerkvalifikationer
§ 1. stk. 1
a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til
deltagelse i roningen.
Ved fornøden svømmefærdighed forstås, at man skal kunne svømme 300 meter uden hvil.
b) Nye medlemmer, der ønsker at ro, skal ved indmeldelsen aflægge svømmeprøve, eller
kunne fremvise højst 1 år gammel dokumentation for svømmefærdigheder.
c) Medlemmer under 18 år, der ønsker at ro, skal aflægge årlig svømmeprøve.
d) Medlemmer over 18 år, der ønsker at ro, skal som minimum aflægge svømmeprøve hvert
andet år.
e) Medlemmer, der altid ror med redningsvest, må have redningsvest på ved aflæggelse af
svømmeprøve. Dette gælder ikke nye medlemmer. Hvis svømmeprøven er gennemført med
redningsvest, må der kun roes inden for dagligt rofarvand.
f) I særlige tilfælde kan enkelte medlemmer søge bestyrelsen om dispensation fra kravet om
svømmeprøve. Dispensationen gælder for 2 år. Hvis et medlem har fået dispensation, må der
kun roes inden for dagligt rofarvand, og der skal roes med redningsvest.
g) Bevis for fornødne svømmefærdigheder kan ske på følgende måde:
 Ved at fremlægge bevis fra en eksamineret svømmelærer/livreder.
 Ved at aflægge en prøve i svømmehal eller på åbent vand for en af bestyrelsen særligt
bemyndiget.
h) Roklubben arrangerer hvert år mulighed for at aflægge svømmeprøve.
i) Under prøve på åbent vand skal der fra klubbens side være truffet passende
sikkerhedsforanstaltninger – evt. følgebåd.
§ 1. stk. 2
a) Nye medlemmer, der ikke tidligere har fået roinstruktion på vandet i en roklub, skal
gennemgå instruktion under ledelse af en af bestyrelsen godkendt klubtræner/instruktør, før de
må deltage i roningen på vandet uden klubtræner/instruktør.
b) Nye medlemmer, der ikke tidligere har fået roinstruktion i ergometer i en roklub, skal
gennemgå instruktion under ledelse af en af bestyrelsen godkendt klubtræner/instruktør, før de
må deltage i ergometerroning uden klubtræner/instruktør.
§ 1. stk. 3
a) Gæsteroere fra andre roklubber har adgang til at deltage i roningen, hvis de er frigivne.

Reglementets gyldighedsområde
§ 2. stk. 1
a) Det daglige rofarvand omfatter:

For inriggerroning:
a) Skanderborg Sø, Vrold Sø, Tåning Sø og Tåning Å til Fuldbro Mølle.
b) Fra Fuldbro til Randers havn med tilliggende søer, samt Lillesø og Solbjerg Sø. Det er en
forudsætning, at der i hver båd er en langtursstyrmand og at mandskabet er frigivet.

For outriggerroning:
Skanderborg Sø.
For ture i Vrold Sø og Tåning Sø kan der dispenseres af rochefen eller i dennes fravær et andet
medlem af bestyrelsen.
§ 2. stk. 2
a) For roning ud over dette område gælder tillige langtursreglementet.
§ 2. stk. 3
a) Roning efter standerstrygning og indtil standerhejsning sker efter Skanderborg Roklubs
vinterreglement.

Roning
§ 3. stk. 1
a) Rochefen har det overordnede ansvar for al roning og træffer de nødvendige dispositioner
med hensyn til benyttelse af materiellet efter de af bestyrelsen givne direktiver.
Rochefens anvisninger skal ubetinget følges.
b) Klubbens både og lejrudstyr skal reserveres hos klubbens kontaktperson efter gældende
regler.
§ 3. stk. 2
a) Til assistance for rochefen kan bestyrelsen udnævne tilsynsførende. Disses anvisninger skal
da i ethvert tilfælde efterkommes, som var de givet af rochefen.
§ 3. stk. 3
a) Ingen båd må gå ud, uden at en godkendt styrmand er ombord og påtager sig førerskabet og
det dermed forbundne ansvar.
b) Der kan dispenseres af rochefen eller i dennes fravær et andet medlem af bestyrelsen.

Ved dispensation påtager den udpegede fører sig styrmandens pligter og ansvar.
§ 3. stk. 4
a) Alle inriggede både og gigbåde skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller
redningsvest til hver person, og der skal medbringes øsekar og bådshage.
b) Ved brug af oppustelige veste skal disse bæres under roturen. Før hver rotur skal den
enkelte roer kontrollere, at udløsermekanismen er intakt. D. v. s. at patronen er i orden (ikke
irret) og er skruet rigtigt sammen, at sikkerhedslåsen er på plads og at remme og spænder
fungerer.
c) Ungdomsroere skal altid bære svømme- eller redningsvest under roningen. Dette gælder
også for andre, der deltager i ungdomsroning.
§ 3. stk. 5
a) Særlige rotider bekendtgøres ved opslag i Roklubben. Ingen båd må dog være ude efter
mørkets frembrud, med mindre der medbringes en klar hvid lyskilde i båden.
§ 3. stk. 6
a) Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet.
Der kan dispenseres af rochefen eller i dennes fravær et andet medlem af bestyrelsen.
b) Passagerer må ikke medtages i bådene.
Der kan dispenseres af rochefen eller i dennes fravær et andet medlem af bestyrelsen.
Passagerer må dog aldrig være til gene for bådens besætning, og de skal være iført en CEmærket redningsvest.
§ 3. stk. 7
a) Børn under 12 år må kun ro under forældrenes eller en instruktørs opsyn, og de skal bære
redningsvest.
§ 3. stk. 8
a) Badning fra bådene og sejlføring er forbudt.
§ 3. stk. 9
a) Fortøjning ved broer, andet fartøj og landgang på åben strand må kun ske under gunstige
forhold, og forudsat at det sker på en forsvarlig måde, så beskadigelse af båden ikke kan ske.
Materiellet skal behandles med den største omhu og forsigtighed.
b) Scullere og andet outriggermateriel skal altid tages med på land.

Scullerroning
§ 4. stk. 1
a) Scullere må kun benyttes af medlemmer med scullerret eller sammen med en instruktør.

Scullerret kan opnås af et medlem, når denne har gennemgået scullerinstruktion.
Scullerret bevilges af rochefen.
b) Scullerroning i starten og i slutningen af sæsonen skal foregå med svømme- eller
redningsvest. Rochefen meddeler ved opslag, hvornår der skal bæres svømme- eller
redningsvest og hvornår der må roes uden vest.

Materiel og udstyr
§ 5.stk. 1
a) Materielforvalteren har det overordnede ansvar for klubbens materiel og dets anbringelse i
bådhallen.
Materielforvalterens anvisninger skal ubetinget følges.
§ 5. stk. 2
a) Til assistance for materielforvalteren kan bestyrelsen udnævne tilsynsførende.
Disses anvisninger skal da i ethvert tilfælde efterkommes, som var de givet af materielforvalteren.
§ 5. stk. 3
a) Vedligeholdelse af materiel er et fælles ansvar for alle.
Bestyrelsen kan pålægge medlemmerne at deltage i den løbende vedligeholdelse.
§ 5. stk. 4
a) Bestyrelsens opslag i klubhuset vedrørende benyttelse af materiellet, ordenens opretholdelse
etc. er at betragte som supplement til reglementet og er underkastet samme regler med hensyn
til overholdelse.
§ 5. stk. 5
a) Det er roklubbens bestyrelse, der har det overordnede rederansvar for alle redningsveste,
der bruges af klubbens medlemmer. Det gælder også privat ejede veste.
b) En gang årlig skal vesten efterses. Eftersynet foretages efter anvisning fra klubbens
bestyrelse. Eftersynet sker ud fra en liste udarbejdet af DFfR og registreres. Det enkelte
medlem kan i stedet for vælge at få en ekstern certificeret kontrolinstans til at foretage
eftersynet. Bevis for foretaget eftersyn skal forevises bestyrelsen. Redningsveste, der ikke er
registreret, må ikke benyttes, hvis de er mere end 1 år gamle.

Styrmænd
§ 6. stk. 1
a) Korttursstyrmandsret kan opnås efter:
 At et aktivt medlem er fyldt 15 år.
 Rochefens indstilling til styrmandskursus.
 Bestået korttursstyrmandskursus.
 Bestyrelsens tildeling af styrmandsret.
b) Juniorstyrmandsret til unge under 15 år kan opnås efter:
 Ungdomslederens indstilling til styrmandskursus.
 Bestået korttursstyrmandskursus.
 Bestyrelsens tildeling af styrmandsret.
Juniorstyrmænd skal ledsages af en følgebåd eller en anden båd, hvor styrmanden er over
15 år.
c) Langtursstyrmandsret kan opnås efter:
 Erhvervet korttursstyrmandsret.
 Deltagelse i langture med overnatning samt ture i forskellige farvande
 Bestyrelsens indstilling til langtursstyrmandskursus.
 Bestået langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfR’s retningslinjer.
 Bestyrelsens tildeling af langtursstyrmandsret
§ 6. stk. 2
a) Styrmanden har kommandoen over bådens besætning.
b) Styrmandens myndighed og ansvar træder i kraft fra det øjeblik båden tages i bådhallen og
varer til båd og materiel er bragt på plads igen.
c) Styrmanden har ansvaret for, at roholdet indskrives i rojournalen, samt at der er svømmeeller redningsveste til alle ombordværende, øsekar og bådshage.
d) Styrmanden har overfor bestyrelsen ansvaret for forsvarlig håndtering og behandling af
materiellet.
e) Styrmanden har overfor bestyrelsen ansvaret for besætningens opførsel, såvel i båden som
under landgang.
f) Enhver skødesløshed ved benyttelsen af materiellet, uorden eller brud på reglementet meldes
omgående til rochefen, der i grovere tilfælde forelægger sagen for bestyrelsen.

g) Styrmanden må ikke indlade sig på nogen uforsigtighed ved at gå ud i stærk sø og lignende.
h) Rejser søen sig, mens et hold er ude, og der kan være fare ved at forsætte roningen, skal
styrmanden straks søge land. Det gælder også hvis blot én af holdets deltagere ikke ønsker at
fortsætte roningen.
i) Efterlades en båd, er holdet pligtig til at sørge for, at båden kommer hjem, så hurtigt som
forholdende tillader det. Båden anbringes efter bedste evne således, at den ikke udsættes for
fare, hvis holdet må forlade den.
j) Rochefen eller et andet medlem af bestyrelsen kontaktes så hurtigt som muligt.
k) Er en båd reserveret for et bestemt tidsrum, skal tiderne for afgang og hjemkomst nøje
overholdes
§ 6. stk. 3
a) Efter hver tur skal båd og årer spules, rengøres og aftørres.
Det påhviler styrmanden at føre tilsyn hermed samt påse, at alt anvendt materiel - herunder
også klude o.l. - anbringes på rette plads.
§ 6. stk. 4
a) Ved skader og mangler på båden og dens udstyr, påhviler det styrmanden :
A) Hvis det er muligt straks at udbedre skade eller mangel, så båden fortsat er
funktionsdygtig.
B) Skrive notat i ankeprotokollen.
C) I grove tilfælde rettes henvendelse til materielforvalteren for at aftale yderligere reparation/
udbedring – om nødvendigt give båden roforbud.
§ 6 stk. 5
a) Transport af klubbens både skal ske forsvarligt og ved korrekt benyttelse af udstyr til
fastgørelse på trailer, tagbøjler mv.
b) Transport indenfor landets grænser er dækket af klubbens forsikring. Transport udenfor
landets grænser skal godkendes af bestyrelsen, og det er turlederens ansvar, at der er tegnet
forsikring gennem DFfR.
c) Brugeren af traileren skal notere dato, bådnavn, kørsel fra/til på skemaet til
forsikringsselskabet. Skemaet hænger på opslagstavlen.

Klubhuset
§ 7. stk. 1
a)Husforforvalteren har det overordnede ansvar for klubbens lokaler og området omkring huset.

b) Efter endt omklædning skal alt rotøj o.l. være fjernet fra omklædningsrummene. Klubben har
intet ansvar for medlemmers tøj og andre ejendele.
§ 7. stk. 2
a) Ved ethvert arrangement skal der udpeges et medlem / udvalg, som er ansvarlig for, at
klubbens reglement samt de af bestyrelsens vedtagne opslag følges.
b) Benyttes klubhuset til ikke forud annoncerede arrangementer, skal den ansvarlige underrette
klubbens kontaktperson herom.
c) Vedligeholdelse af klubhus er et fælles ansvar for alle.
§ 7. stk. 3
a) Nøgle til huset kan erhverves af alle medlemmer mod et af bestyrelsen fastsat depositum.
b) Hvis en nøgle mistes, skal det snarest meddeles til husforvalteren.
Misbrug eller fremskaffelse af nøgler fra anden side må ikke finde sted.
c) Ved udmeldelse af Skanderborg Roklub skal nøgler til klubhuset afleveres til husforvalteren
umiddelbart herefter. Det tidligere betalte depositum refunderes.
§ 7. stk. 4
a) Bestyrelsen kan pålægge medlemmerne at deltage i den løbende vedligeholdelse.

§ 7. stk. 5
a) Af hensyn til medlemmer med allergi må der ikke medtages husdyr i klublokalet.
§ 7. stk. 6
a) Rygning må ikke finde sted i klubbens lokaler.
b) Rygning må ikke ske i forbindelse med ungdomsroning og aktiviteter målrettet mod
ungdomsroning. Dette gælder også udendørs, og det gælder for alle.

Overtrædelse af reglementet og evt. erstatning
§ 8. stk. 1
a) Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af dette reglement idømme straffe i form af
karantæne, eksklusion eller fratagelse af rettigheder.
§ 8. stk. 2

a) Ved beskadigelser af materiellet eller klubbens øvrige ejendom, påført forsætligt eller ved
uagtsomhed fra medlemmers side, er medlemmet pligtig til at erstatte dette efter bestyrelsens
køn og afgørelse.

