SKANDERBORG ROKLUBS LANGTURSREGLEMENT
Tillæg til DFfR`s langtursreglement
(Revideret af bestyrelsen den 16/6 2011)

Udover DFfR's Langtursreglement gælder for Skanderborg Roklub også følgende
bestemmelser:
§ 1. Definition.
Ved langture forstås enhver tur der går ud over det i Skanderborg Roklubs reglement fastsatte
daglige rofarvand, samt ture der medfører overnatning.
§ 2. Før turen.
Langtursstyrmænd kan arrangere langture uden for dagligt rofarvand uden forudgående ansøgning. Klubbens både og lejrudstyr skal reserveres hos klubbens kontaktperson efter gældende regler.
Den arrangerende turleder har pligt til i hvert enkelt tilfælde at vurdere besætningens erfaring
og evner i forhold til den planlagte tur.
Kun det af klubbens kontaktperson anviste materiel må bruges på langturen.
Langtursstyrmanden er ansvarlig for kontrol for eventuelle mangler ved materiellet, og at disse
bliver rapporteret til materialeforvalteren, således at materiellet er i orden inden turens start.
Langtursstyrmanden er ansvarlig for, at roningen foregår i overensstemmelse med DFfR`s
Langtursreglement og Skanderborg Roklub’s tillæg til dette. Langtursstyrmanden har som
følge deraf også myndighed til på ethvert tidspunkt at afbryde turen og lade evt. hjemrejse
foregå over land.
§ 3. Undervejs
Hvis det ikke er muligt at få båden hjem til aftalt tid, indestår styrmanden for, sammen
med den øvrige besætning, at båden transporteres hjem på anden vis. Dette skal i så fald
aftales med rochefen eller et andet bestyrelsesmedlem, så klubben orienteres om de
aktuelle planer for bådens hjemkomst.
Besked om forsinkelse eller andre ændringer i planer kan gives til et medlem af klubben,
som skriver ændringen ind i rojournalen med angivelse af tidspunkt og navn. Hvis andre
personer forventer bådens hjemkomst på aftalt tidspunkt, skal disse også orienteres om
ændringer i planerne.
Bådene skal føre klubbens stander og splitflag.
§ 4. Dispensation
Dispensation fra det af bestyrelsen vedtagne tillæg til DFfR's langtursreglement kan kun gives
af rochefen, eller i dennes fravær et andet medlem af bestyrelsen.

