
Sådan frigives du til scullerroning 

 

Scullere og andet outrigger letvægtsmateriel stiller særlige krav til roernes uddannelse. 

Scullerne er særegne ved at de roes uden styrmand. Ved scullerroning kan instruktøren derfor ikke 

tage med i båden. Vi må derfor stille nogle andre sikkerhedskrav til scullerroning end til roning i 

inrigger. 

 

En B - scullerret er en ret til at lære sig at ro sculler på betryggende vis under instruktion. 

 

En A - scullerret, som også omfatter retten til at være fører af andet outrigger materiel end gig, 

giver mulighed for at ro i hele klubbens scullerfarvand fra Sandager Næs til Torø. Der må  

medtages roere med B - scullerret på sådanne ture. 

 

B - scullerret: 

Roeren skal mindst være frigivet i sæsonen før. 

 

Roeren skal have gennemgået en grundlæggende instruktion i håndtering af sculleren på land, 

herunder korrekt justering af rostillingen, løfte- / bæreteknik og søsætning. 

 

Roeren skal have modtaget instruktion i roning med to årer. 

 

Roeren skal have gennemgået mindst 5 lektioner på vandet med instruktør i følgebåd, herunder 

være fortrolig med forholdsregler ved kæntring 

 

B - scullerret tildeles af Rochefen eller en anden af rochefen godkendt person efter indstilling fra en 

instruktør og giver ret til roning i farvandet op til Mariendalen eller til sommerhusområdet på Næs i 

en afstand af maksimalt 50 m fra kysten. Der skal være en instruktør, som observerer roningen fra 

land eller i følgebåd. 

 

Når fornøden rutine er opnået, kan instruktøren indstille til Rochefen eller en anden af rochefen 

godkendt person, at en roer med B - scullerret kan ro under observation af en landvagt, der ikke er 

instruktør. 

 

A - scullerret: 

En korttursstyrmand kan efter opnåelse af fornøden rutine med B - scullerret indstilles af en 

instruktør til A - scullerret. A - scullerret meddeles af Rochefen.  

 

A - scullerret giver ret til roning op til 200 m fra land, herunder passage af de yderste 

bundgarnspæle. Farvandet er Torø Vig til Sandager Næs. 
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