Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub
Roning i robåde
§1
Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med
hensyn til benyttelse af materiellet, sammensætning af bådhold m.v.
Bestyrelsen og/eller rovagten kan til enhver tid, såfremt forholdene vejr- eller
materielmæssigt m.v. taler herfor, indskrænke rofarvandet eller nedlægge roforbud.
Ethvert nyt medlem af roklubben, der ikke tidligere er ”frigivet”, skal gennemgå
den af bestyrelsen fastlagte uddannelse. Dette omfatter et instruktionsforløb ved
uddannede roinstruktører/trænere. Forløbet opdateres løbende på roerens
uddannelseskort.
Der skal foreligge dokumentation for, at roeren kan svømme min. 300 meter.
Dokumentationen fornyes hvert 2. år.
Efter uddannelsen ”frigives” medlemmet af rochefen.
Indenfor det første år efter frigivelsen, skal roeren deltage i en kæntringsøvelse,
som SRK vil arrangere. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra kravet.

§2
Styrmanden har det fulde ansvar for båd og besætning.
Ansvaret indtræder, når båden flyttes fra sin plads, og slutter, når båden i
rengjort og opryddet stand atter er på sin plads. Godkendte redningsveste skal
altid medbringes og bæres, hvis vandtemperaturen er under 15 grader.

§3
Alle roture skal have en godkendt styrmand.
For roning i dagligt farvand kræves en godkendt kort-turs-styrmand.
For roning udenfor dagligt farvand kræves en godkendt Lang-turs-styrmand.
Det anbefales at medbringe en mobiltelefon.
Klubbens bestyrelse og rochef kan dispensere herfra.
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§4
Styrmænd udnævnes af bestyrelsen.
Retten til at være styrmand kan for roere over 15 år enten erhverves efter en af
klubbens egne kurser eller ved overførsel fra en anden klub under Dansk
Forening for Rosport (DFfR). Bevis herfor vises til bestyrelsen.
Korttursstyrmænd
Må selvstændigt lede og styre et hold i dagligt farvand.
Dagligt farvand er det kystnære farvand mellem Vejlby Fed og Gals klint.
Langtursstyrmænd
Må selvstændigt lede og styre et hold i farvand udenfor dagligt farvand.
Langtursstyrmanden skal have gennemgået og bestået et kursus arrangeret i
henhold til DFfRs langtursreglement §8.

§5
For at blive korttursstyrmand kræves mindst 1 sæsons roning. Kandidaten skal
have roet minimum 200 km og indstilles af bestyrelsen.
For at blive langtursstyrmand kræves mindst 2 års roning og grundlæggende
kendskab til langtursroning på åbent vand. Jf. kravene i DFfRs
langtursreglement. Kandidaten skal i de to år have roet sammenlagt 400 km og
skal indstilles af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan, i forbindelse med ungdoms-roernes træning samt deltagelse i
kaproninger, stævner o. lign., meddele personer under 15 år
korttursstyrmandsret, hvis dette skønnes forsvarligt.

§6

Før en båds afgang noterer holdet i rojournalen:
• Bådens navn
• Dato og klokkeslæt for afgang samt forventet hjemkomst
• Turens mål
• Besætningens navne.
Styrmanden har ansvaret for, at båden med tilbehør er i orden – herunder
øsekar, bådshage samt godkendt redningsvest til hver roer.
Efter hjemkomsten noteres klokkeslæt for denne, antal km samt evt. andre
oplysninger.
Efter hjemkomst gøres båden ren. Ved skader skal der altid udfyldes en skades
rapport.
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§7
Badning fra bådene er forbudt.

§8
Ved landgang skal bundforholdene nøje vurderes, og båden behandles
omhyggeligt. Der anbefales at bruge ”ruller” ved landgang på åben strand.
Ruller bruges til at få båden på land.
§9
Opslag i bådhus og på hjemmesiden vedr. benyttelse af materiel og ordensregler
o.l. skal overholdes.
§ 10
For roning gælder i øvrigt, uanset ovenstående, Dansk Forening for Rosports til
enhver tid gældende reglementer, der skal være tilgængelige i klubben og på
hjemmesiden.
Klubbens supplerende reglementer, bl.a. vedr. vinterroning, langtursroning,
scullerroning skal være opsat på klubbens opslagstavle og være lagt ind på
klubbens hjemmeside.
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Scullerreglement for
Strib Ro- og Kajakklub
§1

Scullerinstruktøren tildeler scullerret. Scullerretten kan begrænses til kun at
gælde visse nærmere angivne scullere. Der kan i hvert enkelt tilfælde
fastsættes grænser for det farvand, indenfor hvilket scullerretten gælder.

§2
Der må ikke foretages landgang fra sculler af roere, der ikke er frigivet.

§3
Scullerroere er underkastet de samme betingelser med hensyn til ansvar og
rotilladelse som enhver styrmand, jf. ro-reglementet.

§4
Bestyrelsen fastsætter starten og afslutningen på scullersæsonen.
Der må kun ros, når vandtemperaturen er over 10 grader.
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Vinterreglement for robåde
Strib Ro- og Kajakklub
§1
Vinter roning er roning imellem standerstrygning og standerhejsning.

§2
Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter
solopgang til en halv time før solnedgang.

§3
Vinterroning må kun foregå indenfor dagligt farvand og skal følge DFfR’s
vinterroningsreglement. Der skal altid bæres godkendt redningsvest.

§4
Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, der er fyldt 15 år
ved vinterroningsperiodens start.

§5
Til vinterroning må kun benyttes inriggere,der er godkendt til vinterroning.
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