
 

Reglement for 

inriggerroning 2022 

§ 1 Kun aktive medlemmer og gæsteroere, der kan svømme 300 meter, har adgang til 

      deltagelse i roning. Aktive roere kun med betalt kontingent. 

§ 2 Rosæson er fra standerhejsning til standerstrygning. For roning ved vandtemperaturer under 

      8° (vinterroning) gælder særlige indskærpelser beskrevet i § 16. Rochefen bekendtgør,  

      hvornår vinterroreglementet ophører. 

§ 3 Klubbens aktive medlemmer bekræfter ved første brug af det elektroniske rokort (e-rokort), at 

      de kan svømme 300 meter. Der aflægges svømmeprøve 1 x årligt. Opslag om svømmeprøver 

      kommer i nyhedsbrev. 

§ 4 Alle medlemmer, som ikke tidligere har roet indrigger, skal have instruktion af klubbens 

      uddannede instruktører, til disse frigiver den nye roer. 

§ 5 Klubbens bestyrelse (rochefen) er ansvarlig for, at der regelmæssigt afholdes kurser for 

      uddannelse af korttursstyrmænd. Nye medlemmer med uddannelse som korttursstyrmand fra  

      anden klub, skal erhverve sig lokalt farvandskendskab, inden deres uddannelse som 

      korttursstyrmand gælder. 

§ 6 Inden starten på en tur skal dato, startstidspunkt, forventet sluttidspunkt, bemanding og 

      turens mål indføres i e-rokortet. Ved hjemkomst afsluttes turen i e-rokortet. Det er den 

      bådansvarlige styrmand (cox), der står for korrekt udfyldelse af e-rokortet. 

§ 7 Der skal altid være en uddannet styrmand (cox) i båden, og styrmanden (cox) har det fulde 

      ansvar overfor mandskab, båd og klubbens bestyrelse. Styrmandens (cox) ansvar træder i 

      kraft, så snart turen er indført i e-rokortet, og turen afsluttes først når e-rokortet er udfyldt 

      forskriftsmæssigt. Styrmanden (cox) har kommandoen under hele turen, og dennes 

      anvisninger skal følges. 

§ 8 På inriggerbåde føres der altid splitflag og klubstander. 
 
§ 9 Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet, ligesom der heller ikke må medtages 

      passagerer i båden. Det er vigtigt, at besætningen på en båd er sammensat således, at det er  

      muligt at gennemføre den planlagte tur. 

§ 10 På turen skal hele besætningen anvende redningsvest/svømmevest. Oppustelige veste skal 

        bæres uden på al beklædning. 

        Besætningen skal hver især have et helt sæt skiftetøj med i en vandtæt pose, samt være 

        iført tøj svarende til årstid og vejrlig. 

        Styrmanden (cox) sikrer sig, at der er mindst en opladt telefon i vandtæt pose, og den skal 

        være tilgængelig under alle forhold. 

        I båden skal være en vandtæt pose med førstehjælpskit og et alutæppe pr. person. 

        Ligeledes skal der forefindes øse, svamp, bådshage, spand og redningstrappe. 



 

§ 11 Al skift af pladser i båden skal foregå, hvor man kan bunde, således at mandskabet nemt kan 

        redde sig i land ved en evt. kæntring. Dog skal bundforholdene være således, at materiellet 

        ikke udsættes for skader. 

§ 12 Ved tåge eller uvejr skal turen afbrydes. 

 
§ 13 Badning fra båden må ikke finde sted. 

 
§ 14 Dagligt rofarvand er til Stinesminde på nordsiden og til Mariager lystbådehavn på syd-   

        siden. Enhver tur, som går længere end til Stinesminde, er en langtur, hvilket kræver en 

        langtursstyrmand (jf. DFfRs langtursreglement, der gælder under turen). 

§ 15 Enhver langtur i klubbens både, ud over ture i Mariager Fjord, skal godkendes af rochefen  

         eller et bestyrelsesmedlem. 

§ 16 For roning ved vandtemperaturer under 8° (vinterroreglement) gælder stramninger i ft. det,  

        der er beskrevet ovenfor: 

• Der må kun roes i isfrit vand og kun til Masterne 

• Der skal bæres flere lag tøj under det vindtætte tøj 

• Der bør anvendes hovedbeklædning. Der medbringes et helt sæt varmt tøj i en vandtæt 

pose (skærpelse af § 10) 

• Der skal medbringes styrmandstæppe 

• Der skal ros så tæt på kysten som muligt (skærpelse af § 11) 

• Der må kun skiftes med åre på vandet, hvor der kan bundes (skærpelse af § 11) 

• Fjorden må kun krydses ved klubben 

• Vindhastigheden må højest være 5 m/sek. 
 


