
Graasten Roklub 

Roreglement 

Dette reglement (vedtaget d. 11.06.2015) består af ’ generelle bestemmelser ‘, 

‘Korttursafsnit, inriggere ’, ’ Langtursafsnit, inriggere ’, ‘Outriggerafsnit’ og ‘Kajakafsnit’. 

 

Generelle bestemmelse 

 

Rosæsonen går fra standerhejsning til standerstrygning. 

Der skal aflægges svømmeprøve hvert år, nemlig: 

 300 m for roning i inrigger.  

 300 m for roning i kajak i hold.  

 600 m for roning i kajak alene. 

 

Med mindre anden godkendelse foreligger, skal alle både på almindelige roaftener være hjemme til  

rotidens begyndelse, hvor rovagten kan sammensætte bådehold. 

 

Styrmanden har ansvaret for båden og besætningen, såvel i båden som under landgang, og er over for 

bestyrelsen ansvarlig for: 

 

- At turen afpasses efter bådholdets formåen 

- At båden er i orden og Jf. type har den rette udrustning til turen. 

- At der ikke ros efter solnedgang, med mindre dette er aftalt med rovagten eller rochefen.   

- At der efter solnedgang føres hvidt lys, som er synligt 360 grader. 

-   At turen noteres elektronisk på rokort eller i rojournalen ved pc-problemer. 

 Før afgang: 

 Bådens navn 

 Besætningens navne med styrmand først (og medlemsnummer i tilfælde ar rojournal) 

 Bestemmelsted 

 Dato og tidspunkt for afgang 

 

 Efter hjemkomst: 

 Dato og hjemkomsttidspunkt 

Antal roede km. Der er indlagt i rokort.dk eller som er registreret med GPS på turen. (ved forespørgsel fra 

rochefen eller bestyrelsen skal man kunne forelægge elektronisk dokumentation for turen). 

 

 - At materiellet behandles forsvarligt:  

 Skader på materiel skal noteres på rokort og i skadejournal 

 Badning fra båden er forbudt  

 Materiellet skal behandles med største omhu og forsigtighed 



 Materialforvalterens anvisninger skal efterkommes 

 Efter hjemkomst aftørres båd med opvredne klude og skinner rengøres med papir. Har 

der været brugt årefedt, aftørres dette fra både årer og åregafler. 

 Har der været landgang eller er båden af anden grund meget beskidt, skylles båden ud- og 

indvendigt med rindende vand før aftørring. 

 

- At der altid tages behørige sikkerhedshensyn og at sikkerhedsbestemmelser overholdes. 

- At der ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge straks søges i land. 

- At evt. skader, som styrmanden ikke selv reparerer, registreres  i mangelprotokollen. Ved væsentlige 

mangler/bestadigelser mærkes båden med ” ude af drift”.  Beskadigelser af materiellet eller 

klubbens øvrige ejendom, der er sket ved forsætlige eller uagtsomme handlinger fra 

medlemmernes side, erstattes evt. af disse efter bestyrelsens skøn. 

 

Kilometerstatistikken opgøres på grundlag af rojournal/rokort. Sølvnål kan erhverves ved 1000 km . på en 

sæson. Guldnål efter 2000 km. På en sæson. 

Bestyrelsesopslag i klubhuset er at betragte som tillæg til reglementet. 

 

Korttursafsnit, inrigger 

Korttur er en tur, der finder sted inden for klubbens daglige rofarvand.  

Dagligt rofarvand er: 

Sildekulen, Nybel Nor, Flensborg Fjord – mod vest til Flensborg – og – mod øst til en linje mellem spidsen af 

Holnæs og broen i Brunsnæs. 

Ture, der går længere mod vest end Okseøerne kræver ingen langtursbevilling, men blot, at der er en 

langtursstyrmand ombord.  

Et hvert aktivt medlem, der er friroet, kan være deltager i ture inden for dagligt rofarvand. Et bådhold 

består alene af en styrmand og fuldtallig besætning ved årerne. 

En inrigger på tur skal følge kystlinjen så nær, at roeren til stadighed har føling med land og max. 300 meter 

til kysten. Det er tilladt at krydse,( at sætte over bugter og vige med max. 2500 meter til land ), hvis 

forholdene tillader det.  

Bådens rette udrustning 

- Stander 

- Splitflag 

- Øsekar 

- Bådshage 

- Redningsveste til alle ombord 



Ved kaproning med inrigger udrustes båden jf. DFfR kaproningsreglement. 

Korttursstyrmænd udnævnes efter bestået prøve af bestyrelsen. 

En korttursstyrmand må med fuldt mandskab benytte klubbens inrigger, med mindre de er reserveret til 

anden side. 

Såfremt et medlem fra Graasten Rokub deltager i en tur uden for Graasten Roklubs daglige ro farvande, 

betragtes dette som en langtur i henhold til DFfR´s lagtursreglement. Derfor skal der laves en langturs- 

ansøgning som skal godkendes af rochefen eller et andet bestyrelsesmedlem inden turens start. Ved 

manglende langtursbevilling vil kilometerne ikke blive medregnet i rokort.   

Langtursafsnit, inrigger   

Enhver tur, der går ud over dagligt rofarvand, er en langtur. 

For alle langture gælder, at DFfR´s landtursreglement skal overholdes. 

For at deltage i en langtur kræves der, at man har roet mindst 60 km og har gennemført svømning mellem 

to årer og prøvet at iføre sig redningsvest i vandet. 

Bådens rette udrustning: 

 Stander  

 Splitflag 

 Øsekar 

 Bådshage 

 Værktøjskasse 

 Nødhjælpskasse 

 Kompas 

 Redningsveste 

 

Ved langdistancekaproning udrustes båden jf. DFfR´s kaproningsreglement. 

 

Alle langture skal indføres i langtursprotokollen med deltagernes navne, afgangs dato og tid, hvor turen 

skal finde sted (rute beskrivelse), dato for hjemkomst og hvem der er den ansvarlige langturs-styrmand. 

Inden langturen kan begyndes, skal den godkendes med underskrift af rochefen eller et andet 

bestyrelsesmedlem og indføres i rokort.dk. 

 

Desuden skal der skrives navn og telefonnummer på kontaktperson, som skal kontaktes mindst hver anden 

dag på telefon, med oplysninger om den aktuelle position på turen. 

 

I forbindelse med planlægning af langture kan der reserveres både. Dette skal gøres på rokort.dk. 

I særlige tilfælde kan denne reservation dog ophæves af formanden. 

 

 



Langtursstyrmandsret tildeles af bestyrelsen. Betingelser for at blive udnævnt til langtursstyrmand er: 

 At man har bestået DFfR´s teoretiske langtursstyrmands prøve. 

 At bestyrelsen vurderer, at man har den fornødne modenhed, ansvarsfølelse og erfaring. 

 At man har tilrettelagt og gennemført en langtur (med landgang på kysten og overnatning) til 

bestyrelsens tilfredshed.  

 

Outrigger afsnit 

 

Outriggerroning følger Graasten Roklubs rosæson med følgende begrænsning for kapronings outriggere. 

Når vandet er under 10 grader i en meters vanddybde, må der kun roes såfremt roeren har redningsvest på. 

Outriggere opdeles i kapronings bøde, gig-både og fun-boats. 

 

En hver form for outriggerroning kræver, at man har aflagt en svømmeprøve på 300 meter inden for de 

sidste 12 måneder. Dog kræves der 600 meter ved udvidet scullerret. 

 

Roere under 18 år skal altid benytte redningsvest og være ifølge med en voksen på vandet. 

 

Outriggere skal følge kystlinjen så roeren altid har føling med land dog aldrig længere end 300 meter fra 

land. Outriggere må ikke krydse bugte og vige. 

 

 

Almindelig scullerret: 

Tildeles af rochefen. 

Retten forudsætter forudgående sculler-instruktion og aflagt kæntrings prøve. 

Retten giver tilladelse til roning i havnebassin til og med Egernsund broen og kyststrækningen Fiskenæs til 

Adsbøl og Fiskenæs til Bøsbæk Hage. 

 

Udvidet scullerret: 

Tildeles af rochefen til meget rutinerede scullerroere, der kan skive årerne af vandet. 

Udvidet scullerret giver tilladelse til at udvide ro området til hele Nybøl Nor, kyststrækningen til Marina 

Minde og kyststregningen til Dalgård. Såfremt roeren ikke har korttursstyrmandsret, skal der være med 

følgebåd. 

 

Der må ikke laves landgang fra outriggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kajak-afsnit 

 

Kajakroning følger Graasten Roklubs rosæson. 

 

Enhver form for kajakroning kræver:  

 

 At roeren inden for de sidst 12 måneder har aflagt en svømmeprøve på 300 meter og 600 meter hvis 

man ror alene. 

 At roeren medfører et øseredskab og er iført en godkendt svømme- eller redningsvest. Når vander er 

over 10 grader i en meters dybte, kan roeren vælge blot at have vesten med i kajakken. 

 At roere under 18 år skal altid være iført svømme eller redningsvest ved roning, De må ikke ro uden 

voksen ledsager. 

 

Kajakker på tur skal følge kystlinjen så nær, ar roeren til stadighed har føling med land og max 300 meter 

fra kysten. Det er tilladt at krydse over bugte og vige max 2500 meter, hvis forholdene tillader dette og 

turen ellers vil blive forlænget uforholdsmæssigt. Desuden skal kajakroeren have den fornødne uddannelse 

og erfaring, som er angivet i nedenstående kategorisering. 

 

Nye kajakroere starter i kajakskolen med et fast program og aftalte tider. Der er særskilt teoretisk og 

praktisk uddannelse i kajakker. Nye roere med tidligere uddannelse og erfaring i kajakroning skal kunne 

fremvise dokumentation, før de tildeles kajakret. 

 

 

Kajakroere opdeles i følgende 3 kategorier: 

 

Kategori C (begynder kajakret): 

Nybegynder under instruktion. 

 

Rettigheder: 

 Efter endt instruktion skal der roes med A eller B-roer for at blive B-roer. 

 Må kun ro uden for daglig rofarvand i forbindelse med et klubarrangement og under ledsagelse af en 

instruktør eller A-roer. 

 

Kategori B: 

 Skal have roet som C-roer i en periode og være fundet egnet af kajakinstruktør. 

 Skal have roet mindst 75 km. I kajak. 

 Roeren må deltage i langture uden for daglige rofarvand under ledsagelse af en A-roer. 

 

 

 

 

 

 



Kategori A: 

Langturs-kajakret. 

 

 Skal have roet mindst en sæson og mindst 200 km i kajak. 

 Skal være fyldt 18 år. 

 

Rettigheder: 

 Ro uden for Graasten Roklubs daglige rofarvand. 

 Må fungere som turleder for B- og C-roere uden for daglige rofarvand. 

 Rochefen tildeler eller opgraderer kajakret efter indstilling fra kajakinstruktørerne. Klubben sørger 

for at der bliver udstedet et EPP certifikat ved Dansk Kano og Kajak Forbund, hvis dette ønskes af 

roeren. 


