
Vinterroningsreglement for Robåde 

 

1. 

Roning mellem tidspunktet for standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt 

vinterroning, kan kun finde sted i overensstemmelse med nærværende reglement. 

Tidspunktet for standerstrygning og standerhejsning fastsættes af bestyrelsen. 

 

2. 

 Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv 

time før solnedgang. 

 

3. 

Rofarvandet, hvor der må dyrkes vinterroning, er området langs kysten mellem Torø (Torø Vig) og 

Sandager Næs - inklusiv havneområdet. 

Vinterroning fra en anden klub må kun ske indenfor vedkommende klubs fastlagte område. 

Ved vinterroning udover Assens Roklubs fastlagte område skal Rochefen give tilladelse i hvert 

enkelt tilfælde. Udover det ovenstående område falder al roning under reglerne for langtursroning. 

 

4. 

Al vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici: vand- og lufttemperatur, 

vindhastighed, sigtbarhed etc., således at der kun roes, når det er forsvarligt. 

Under roning skal båden holdes så tæt på land, som det efter kyst og farvandsforholdene er muligt. 

Afstanden til land må aldrig overstige 100 m, dog må der passeres udenom bundgarn. 

 

5. 

Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, der ved vinterroningsperiodens start er 

fyldt 15 år. 

Ingen roere kan dog deltage i vinterroning, før de efter ansøgning er frigivet af Rochefen hertil. 

På ansøgningen bekræfter roeren at have gjort sig bekendt med nærværende reglement. 

Frigivelse til vinterroning kræver deltagelse i et af klubben afholdt sikkerhedskursus om forholdene 

ved vinterroning. Langtursstyrmænd, der har gennemgået DFfR’s langtursstyrmandskursus efter 

1995, kan umiddelbart frigives. 

6.  

Vinterroning kan uden følgebåd finde sted i klubbens 2- og 4-åres inrigger langtursbåde. 

Ved roning i gig - og outrigger både kræves det, at motorbåden er følgebåd. 

Der må kun roes i isfrit vand. 

 

7. 

Under roturene skal samtlige i båden være iført redningsvest. Mandskabet skal i øvrigt være 

påklædt efter vejrforholdene.  

 

Godkendt af bestyrelsen for Assens Roklub, januar 2018 

 


