SKANDERBORG ROKLUBS
reglement for vinterroning
Revideret af bestyrelsen den 9/10 2003
§ 1 - Generelt
Formålet er at give mulighed for udøvelse af roning i perioden fra standerstrygning til
standerhejsning. For vinterroning gælder Skanderborg Roklubs reglement med
nedenstående skærpelser.
Nærværende reglement samt bestemmelser om tilladt farvand, materiel, m.m. skal
være opslået i bådhallen fra standerstrygning til standerhejsning.
§ 2 - Periode
Al roning, der udøves mellem standerstrygning og standerhejsning, defineres som
vinterroning. Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsning fastsættes af
bestyrelsen.
Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv
time før solnedgang.
Dispensation kan kun gives af rochefen eller i dennes fravær et andet medlem af
bestyrelsen.
§ 3 - Område
Området for udøvelse af vinterroning er det daglige rofarvand.
Hvis Skanderborg Roklub arrangerer vinterroning i fremmed farvand, følges
nærværende reglement, DFfR`s langtursreglement og Skanderborg Roklubs tillæg til
langtursreglementet.
Ved vinterroning i fremmed farvand, hvor Skanderborg Roklub ikke er arrangerende
klub (gæsteroning), følges det vinterroningsreglement, der gælder for den
arrangerende klub - som minimum DFfR`s langtursreglement. Skanderborg Roklubs
medlemmer skal på sådanne ture opfylde nærværende reglements § 4 og § 5.
§ 4 - Udøvere
Vinterroning kan kun udøves af frigivne og erfarne roere, der er fyldt 15 år ved
vinterroningsperiodens start.
Dispensation kan kun gives af rochefen eller i dennes fravær et andet medlem af
bestyrelsen.
Medlemmer under 18 år, der ønsker godkendelse af bestyrelsen, skal medbringe
forældres/værgens accept med underskrift.

Roere, der ønsker at udøve vinterroning, skal godkendes af bestyrelsen efter
at have deltaget i gennemgang af forhold ved vinterroning. Ved godkendelsen er
roeren forpligtet til at sætte sig ind i klubbens vinterroningsreglement og risici ved
vinterroning – herunder hensigtsmæssig påklædning. Roeren er forpligtet til at rette
sig efter vinterroningsreglementet.
Vinterroere skal registreres af bestyrelsen ved godkendelse.
Ved vinterroning skal der være en ansvarlig styrmand over 18 år.
Dispensation kan kun gives af rochefen eller i dennes fravær et andet medlem af
bestyrelsen.
§ 5 – Sikkerhed
Ved vinterroning skal alle roere være iført en af DFfR godkendt redningsvest (CE
godkendt type).
Vinterroning skal ske under hensyntagen til de med årstiden forbundne risici:
vandtemperatur, lufttemperatur, sigtbarhed, vindhastighed m.m., således at der kun
roes når vejrforholdene gør dette forsvarligt.
Der må kun roes i isfrit farvand.
Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så kort afstand til land som det efter
kyst- og farvandsforhold er muligt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 m.
§ 6 – Materiel
Der må kun roes i både, som Materielforvalteren har godkendt til vinterroning.
Den ansvarlige styrmand skal sikre, at isætning og optagning af både sker på en
måde, der er forsvarlig for materiel og roere. Dette omfatter bl.a. at tilgangen til vandet
er ryddet for is og sne.

