
Reglement for robåde i dagligt rofarvand  

 

1.  

Af opslag i bådehallen og på klubbens hjemmeside vil det til enhver tid fremgå, hvem der er rochef 

og vagthavende i forbindelse med daglige roarrangementer (rogaranti). Disse har den øverste 

myndighed vedrørende daglig roning, og medlemmerne skal rette sig efter deres bestemmelser og 

anvisninger, også angående god orden og opførsel. 

 

I Rochefens / Vagthavendes fravær fungerer et tilstedeværende bestyrelsesmedlem med samme 

beføjelser.  

 

2. 

I forbindelse med rogaranti sammensætter rochef / vagthavende hold, anviser både og bestemmer 

tiden for bådenes benyttelse. 

 

På andre tidspunkter kan roere med styrmandsret udtage hold og ro med dette i henhold til 

omfanget af styrmandsretten. 

 

Kun styrmænd, der er godkendt som instruktør må medtage roere, der ikke er frigivet til roning. 

 

3. 

Det daglige rofarvand er opdelt således 

 

Rettighed Der må roes til: 

Kanin Aborg Strand / Torø Vig (med instruktør) 

Frigivet Inrigger/gig (med styrmand - styrmandsret bestemmer 

afgrænsning) 

Øvrige outriggere med instruktør ombord eller i følgebåd 

- som A - scullerret 

Korttursstyrmand Wedellsborg Hoved (gl. havn ved Rørdam) til Å Strand 

Langtursstyrmand Endagstur Bågø / Årø uden tilladelse 

Roning udover Wedellsborg Hoved / Å Strand - 

tilladelse fra rochef 

B - scullerret Singlesculler / dobbeltsculler fra roklub til Mariendalen, 

eller til sommerhusområdet på Næs (instruktør på land). 

A - scullerret Outrigger både ud over gig til Sandager / Torø Vig 

 

 

Roere med B - ret til sculler må kun ro efter aftale med instruktør og under dennes eller anden 

mellem instruktøren og Rochefen aftalt landvagts opsyn. Roning skal ske højest 50 m fra 

kystlinjen. Scullerroning skal holdes indenfor højest 200 m fra kysten (yderste bundgarnspæle må 

passeres). 

 

 

 



4. 

Frigivelse af roere og tildeling af styrmandsrettigheder, scullerrettigheder varetages af Rochefen 

efter indstilling fra en af klubbens instruktører. Rochefen kan dog delegere frigivelsen ud til andre 

af rochefen godkendte personer i klubben. Kravene for indstilling til de enkelte rettigheder fremgår 

af bilaget til dette reglement. 

 

5. 

Styrmanden har til enhver tid, også når en anden styrer båden, ansvaret for turen og har 

kommandoen over holdet fra det samles i bådehallen og til materiellet er afleveret rengjort og på 

plads samme sted. 

 

Indtil båden er stødt fra land og efter båden er lagt til ved roklubbens bådebro er styrmanden under 

Rochefens / vagthavendes kommando. 

 

Styrmanden har ansvaret for, at båden og øvrigt materiel behandles korrekt. 

 

Ved hjemkomsten skal styrmanden straks meddele eventuelle skader til vagthavende eller i 

dennes fravær til materieludvalget. Styrmanden har endvidere ansvaret for, at skader indføres i 

materielprotokollen, der findes ved skrivepulten. I båden placeres en tydelig besked om skaden, så 

den kan ses af andre roere. 

 

6. 

På alle roture skal medbringes redningsveste til alle på holdet. Undtaget fra denne bestemmelse er 

kaproning og træning hertil.. 

 

7. 

Enhver roer skal med sin opførsel være med til, at der hersker god ro og orden i bådehallen, og at 

både og andet materiel behandles omhyggeligt, så skader undgås. 

 

Alt materiel skal efter endt brug rengøres og bringes på plads. 

 

Medlemmer, som ikke overholder ovenstående, eller som med fortsæt eller ved grov uagtsomhed i 

øvrigt forvolder skade på klubbens ejendele, er forpligtet til at erstatte forvoldte skader. 

 

8. 

Alle roere skal i løbet af den første sæson, og inden frigivelse, overfor en instruktør aflægge 

svømmeprøve. For roere i robåde kræves 300 m svømning uden hvil. Det er tilladt at træde vande 

undervejs.  

 

9. 

Af opslag i bådehallen og klubbens hjemmeside skal altid fremgå følgende: 

 

navn, adresse og telefonnummer på samtlige bestyrelsesmedlemmer 

navn og telefonnummer på vagthavende 

navn, adresse og telefonnummer på materielforvalter 

navn, adresse og telefonnummer på husforvalter 



navn, medlemsnummer og tildelte rettigheder på alle medlemmer 

 

10. 

Rotøj, håndklæder og andre beklædningsgenstande skal fjernes fra omklædningsrummet efter 

endt brug. Anvisninger på opslag skal følges. 

 

Anvendt service m.v. i klublokalet skal rengøres og sættes på plads efter brug. 

 

Det sidste medlem, der forlader bådehal og klubbens øvrige lokaler, skal påse, at alt lys er slukket, 

at døre, porte og vinduer er lukket og låst, og at lokalerne i øvrigt forlades i ryddelig og ordentlig 

stand. 

 

11. 

Enhver tur udenfor det daglige rofarvand, som er nævnt i punkt 3, er en langtur. 

 

Langture skal gennemføres i overensstemmelse med DFfR’s langtursreglement, som findes 

vedføjet dette reglement. 

 

Ansøgning om tilladelse til at tage på langtur indgives til Rochefen via en henvendelse til rochefen. 

 

En langtur kan kun gennemføres, når godkendelse foreligger. 

 

Klubbens formand kan i Rochefens fravær give tilladelse til langture på samme vilkår. 

  

12. 

Dette reglement gælder i perioden fra 1. april til standerstrygning i oktober. Udenfor denne periode 

suppleres reglementet med klubbens vinterroningsreglement. 

 

 

Godkendt af bestyrelsen for Assens Roklub, januar 2018 

 


