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           Roning i Nyborg Roklub  
        Der kan ikke gives dispensation fra vores roreglementet 
 

• Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker 
har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til 
en fra Nyborg Roklubs bestyrelse. Ved livsfare ring 112.                                                                  

• Alle styrmænd er dækket af DFfR’s fælles ansvarsforsikring (gælder ikke kajakker),  
 

• Det er en rigtig god ide at have en personlig fritids-/ulykkesforsikring. 
 

• Overtrædelse af Nyborg Roklubs roreglement behandles efter klubbens vedtægter  
            § 4 stk. 4. Ukendskab til vores roreglement fritager ikke for ansvar. 
 

• Al roning skal ske under hensyntagen til de forbundne risici, såsom valg af bådtype, 
vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, tordenvejr, risiko for at drive 
væk fra kysten med videre, således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. 
Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der dækker den planlagte 
tur. Det er ikke tilladt at ro i tordenvejr,  
 

• Det er ikke tilladt at ro hvis man er påvirket af euforiserende stoffer, eller alkohol.  
 

• Alle roture skal have godkendt styrmand ombord. Det er bestyrelsen, og de enkelte styrmænd i 
bådene, der skal sørge for at alle regler overholdes. Nyborg Roklub har redderansvaret, og 
medlemmer kan fratages sin rorettighed, hvis vedkommende udgør en sikkerhedsrisiko ved 
(sygdom, handicap m.m.). Det er bestyrelsen der alene træffer beslutningen omkring fratagelse 
af rorettighed. Medlemmer der har eller pådrager sig lidelser, som kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko i bådene, skal orientere bestyrelsen herom. Her tænkes især på: lammelser, 
demens, stammen, overvægt og sukkersyge. Kontakt bestyrelsen for Nyborg Roklub, hvis man 
har mistanke omkring sikkerhedsrisici ved andre medlemmer.   
 

• Der må roes fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette 
tidsrum er natroning. Natroning må kun finde sted hvis regler for natroning overholdes. 

 

• Daglig rofarvand er defineret sådan: 
Mod øst, fyret på ”Knudshoved” 11 km tur/retur    Mod syd ”Bøsøre” 28 km tur/retur 
Der skal roes så tæt på kysten, som bundforholdene og vejret tillader det. Der må ikke roes 
under broen ved Koppers og under broen på Svendborg Landevej.  
 

• Roning udenfor daglig rofarvand må kun ske i bådtyperne inrigger- og coastalbåde. 
 

• Daglig rofarvand = mindst en person i båden har erhvervet korttursstyrmandsbevis.  
Udenfor daglig rofarvand = mindst en person i båden har erhvervet langtursstyrmandsbevis 
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• Der må roes hele året, dog er den primære rosæson som regel, fra ultimo marts 
(standerhejsning) til ultimo oktober (standerstrygning). I perioden fra Standerstrygning til 
standerhejsning, eller når vandtemperaturen er på eller under 10 grader, roes efter Nyborg 
roklubs vinterroningsreglement. Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for 
Nyborg. 
 

• Roning i mørke (natroning) er tilladt. Ved natroning, medbringes altid klart hvidt fastmonteret 
lys som skal kunne lyse 360 grader rundt og ses 1 km væk. Kun meget erfarne roere må ro i 
mørke, og der skal altid medbringes kompas eller GPS og oppustelige redningsveste med 
reflekser, lommelygte og fløjte om bord. Det er kun tilladt at ro i inriggede både, og 
coastalbåde, og kun efter forhåndsgodkendelse af et bestyrelsesmedlem. 
 

• Nyborg Roklub har faste planlagte dage og tidspunkter, hvor der vil være en ansvarlig ro 
vagt til stede. Tidspunkter og dage fremkommer på bl.a. hjemmesiden. På tidspunkter, hvor 
der er roning med faste ro vagter, er det rovagtens opgave at sætte bådholdene, under 
hensyn til de enkelte medlemmers ønsker.  
 

• Enhver rotur skal skrives ind i rokort.dk før start, enten via pc i bådhallen eller via 
smartphone/egen pc. Der vælges en styrmand for hver tur (ansvar for båd og mandskab), 
som skrives først ind i rokort. Derudover skal der være oplysninger om hvilken båd der 
anvendes, hvilken rute man tager, og hvilke personer der deltager på turen. Ved hjemkomst 
skal turen afsluttes i rokort, enten via pc i bådhallen, eller via smartphone/egen pc. Er der 
sket skade på materiellet meddeles det i rokort, og til materialeforvalteren. Er båden skadet, 
så den er sikkerhedsmæssig uforsvarlig at benytte, skal der ilægges en ”spærreseddel”. 
Spærresedler forefindes ved PC i båd hal. Båden spærres tillige i rokort. 
 

• Der må ikke fiskes fra bådene. Skift i bådene skal så vidt muligt ske tæt på land, hvor man kan 
bunde.  
 

• Et bådhold består af en uddannet styrmand og fuldtallig bemanding af båden. I bådene skal 
forefindes det fornødne antal redningsveste. I inriggede både ydermere øsekar, samt 
bådshage. I coastalfireren kan man undvære en roer på toer- eller treerpladsen. 
 

• Alle aktive medlemmer, skal årligt aflægge en svømmeprøve på 300 meter, uden hvil. 
Aflægges svømmeprøven ikke, skal der roes med oppustelig redningsvest hele sæsonen. 
Listen over årlige aflagte svømmeprøver hænger i bådhallen og offentliggøres på 
hjemmesiden. 
 

• Efter endt ro tur skal båden skylles med fersk vand udvendigt og hvis nødvendigt også 
indvendigt. Herefter skal båden aftørres. Sidst ankomne bådhold efterlader bådpladsen i 
ordentlig stand.  
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Rettigheder som styrmænd.                                                                         
 

• For at opnå de forskellige rettigheder i Nyborg Roklub, skal man have gennemført relevant 
kursusvirksomhed, samt have de nødvendige kvalifikationer. Instruktører kan så tildele de 
ønskede rettigheder, som korttursstyrmands- og scullerret. Disse 2 rettigheder kan først 
erhverves fra det fyldte 16 år. Langtursstyrmandsret kan først opnås efter erhvervelse af 
kortursstyrmandsret. Rettigheder tildeles af bestyrelsen. 

 

Korttursstyrmandsret/bevis (internt kursus) 
• Korttursstyrmandsret giver ret til at ro inden for daglig rofarvand. Kurserne gennemføres 

efter   behov 
 

          Erhvervelse af langtursstyrmandsret kræver følgende:  
 

• Minimum haft korttursstyrmandsret i én sæson 
• Deltaget i mindst 2 langture 
• Deltaget i planlægningen af en langtur over flere dage 
• Have prøvet en landgang på åben kyst i inrigger eller coastal 
• Du skal være fyldt 18 år, 
• Aflagt 300 meters svømmeprøve. 
• Have bestået DFfR’s langturstyrmandskursus. 
• Der kan søges om deltagelse til disse kurser hos bestyrelsen. 
• Medlemmer der består et DFfR langturstyrmandskursus har rettigheden Langturstyrmand 

efter bestået kursus. 
          

        Regler for langture 
 

• På enhver langtur skal DFfR’s gældende langtursreglement overholdes. 
• En langtur er enhver tur der går ud over dagligt rofarvand. 
• Endagsture uden for dagligt rofarvand, i egne både, må finde sted uden godkendelse fra 

bestyrelsen. 
• Langture udover 1 dags varighed skal der søges skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Nyborg 

Roklub. Dette gælder også ved langture i andre klubber. 
• Hvis du er ansvarshavende langtursstyrmand, på en båd i en fremmed roklub, skal du søge 

bestyrelsen om en langtursbevilling til at låne/leje båden (pga. forsikringsforhold i tilfælde af 
skader på båden). 

• Til langtursroning må kun benyttes både, som lever op til kravene beskrevet i DFfR’s 
typebeskrivelse af langtursbåde.  

• Kun frigivne roere må tage på langtur af flere dages varighed. 
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           Scullerret 

• Scullerret er en styrmandsret som gælder til klubbens outriggere.  
• Scullerret erhverves i en singlesculler.  
• Det kræver scullerret at ro/styre singlesculler, dobbeltsculler og firer. Dog ikke coastal. 
• For at få tildelt scullerret kræves min. godkendt korttursstyrmandsbevis.  
• Der skal aflægges en prøve med en af bestyrelsen godkendt scullerinstruktør, og prøven 

skal være overbevisende gennemført. Dette kan ske, når personen føler at prøven kan 
gennemføres. 

• Scullerret giver samtidigt ret til 1x coastalbåde 
 

 

Følgende emner skal opfyldes i scullerprøven: 
 

• Roeren skal på sikker og betryggende vis kunne håndterer båden på land og på vandet og 
være sikker i ind- og udstigning. 

• Roeren skal sammen med en instruktør have prøvet en kæntring, og komme op i båden igen. 
• Man skal have scullerret og være instruktør for at undervise i outriggede både, dog ikke coastal. 

 
          Godkendelse af korttursstyrmands- og scullerrettigheder fra andre klubber: 

• Alle personer der vil ro i Nyborg Roklub, skal igennem en praktisk prøve med en af 
bestyrelsens godkendte instruktører, inden opnåede rettigheder kan erhverves fra andre 
roklubber.  
 

 

Regler for Coastalbåde 1x og 2x 
Retten til brug af 1x og 2x coastalbåde opnås ved at gennemføre følgende: 
 

• Erhverve sig kortursstyrmandsret, samt kende til daglig rofarvand. 
• Roet minimum 40 km med 2 årer enten i sculler eller coastal. 
• Gennemført en entringsprøve i coastal 1x. 
• Gennemført en overbevisende prøve, hvor der bevises at man kan håndtere båden på land 

og på vand. Prøven afvikles af en af Nyborg Roklub godkendt instruktør 
• Der skal altid medbringes en redningsvest pr. person. 
• Coastalbåde må roes udenfor dagligt rofarvand – regler for langture skal følges 
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Undervisning af nye medlemmer 

• Ved indmeldelse i Nyborg Roklub, skriver man under på man kan svømme 300 m.  
 

• Der må kun instrueres nye roere fra standerhejsning til standerstrygning. Det tilsigtes at alle 
nye medlemmer skal igennem Nyborg Roklubs ro skole, men det er ikke et krav for at blive 
frigivet. Roskolen afholdes som regel i april. En roer kan godt blive frigivet i løbet af sæsonen, 
hvis han/hun har gennemgået samme undervisning, som foregår på roskolen og er blevet 
undervist af en af Nyborg Roklubs godkendte instruktører. Frigivelse sker efter vurdering og 
en prøve af en godkendt instruktør, med udgangspunkt i bilag/tjekliste fra roskolen.  
 

• Der må kun instrueres nye ikke frigivne roere, af en fra Nyborg Roklubs bestyrelses 
godkendte instruktører. Instruktørliste findes i båd hal og på hjemmesiden. 

 

            Regler for brug af redningsveste 

• Nyborg Roklub råder over oppustelige redningsveste og disse veste skal være CE 
godkendte. Alle veste bliver gennemgået på et årligt sikkerhedstjek. Private veste skal også 
gennemgås en gang om året. Det er bestyrelsens ansvar at alle oppustelige redningsveste er 
i sikkerhedsmæssig stand. 
 

• Ved temperaturer på eller over 10 grader behøves der ikke at bæres oppustelig 
redningsvest, men de skal medbringes og være tilgængelige i bunden af båden. Der skal 
være oppustelige redningsveste i båden til hele mandskabet på turen. Det er den på 
rokort.dk anførte styrmands ansvar at vurdere ud fra vejr, vind og mandskabets erfaring, om 
brug af oppustelig redningsvest kan undlades, når vandtemperaturen tillader det. Dette 
gælder både out- og inriggede både. Beslutningen om brug af redningsvest fra ansvarlig 
styrmand skal overholdes.  
 

            Følgende fritages for krav om brug/medbringe veste 

• Roere der træner outrigger/singlesculler med instruktør.  
• Dette gælder også roere under 18 år. 
• Roere over 18 år der vil ro i single- og dobbeltsculler.  
• Det tilrådes dog altid at have redningsvest på hele året.  
• Det tilrådes tillige at medbringe mobiltelefon i vandtæt etui. 
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            Det tilrådes 

• DET ER EN GOD IDE AT BÆRE OPPUSTELIG REDNINGSVEST OGSÅ SELVOM 
VANDTEMPERATUREN ER OVER 10 GRADER. 

• TRÆNE SINE SVØMMEFÆRDIGHEDER HVER VINTER. 300 METER OG GERNE LÆNGERE 
• .AT MEDBRINGE MINDST EN MOBILTELEFON I HVER BÅD. MOBILTELEFONEN TILRÅDES AT 

LIGGE I ET VANDTÆT ETUI, OG VÆRE UDEN TASTATURLÅS 
 

           Husk følgende når du færdes på vandet: 

• Søloven skelner ikke mellem om det er et fritidsfartøj eller andet fartøj. Kravene til 
skibsføreren/nomineret styrmand/ansvarlig fører er ens. Skibsføreren (kortturs- eller 
langtursstyrmand) skal udvise godt sømandskab. Dette gælder også resten af ro holdet som har 
pligt til at følge den nominerede styrmands ordrer. Ved groft uagtsom handling kan den 
nominerede styrmand retsforfølges personligt. 
 

• Under daglig roning er styrmanden ikke på ”arbejde” for roklubben. Denne er et almindeligt 
medlem, der dyrker sin fritidsinteresse. I tilfælde af en ulykke er det styrmandens personlige 
ulykkes- og ansvarsforsikring, der vil blive bragt i spil. KUN styrmænd, der er udpeget af 
roklubben som instruktører, er dækket af den kollektive idrætsforsikring når de virker som 
instruktører. 
 

• Alle styrmænd er dækket af DFfR’s fælles ansvarsforsikring (gælder ikke kajakker),  
 

Det er en rigtig god ide at have en personlig fritids-/ulykkesforsikring. 
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Roning i Nyborg Roklub om vinteren 

Der roes efter Nyborg Roklubs roreglement med følgende skærpelser: 

• Vinterroningsreglementet gælder for alle robåde i Nyborg Roklub, dog ikke kajakker. 
Kajakker har deres eget vinterroningsreglement.  
 

• Vinterroning defineres som roning fra standerstrygning til standerhejsning, eller når 
vandtemperaturen er 10° C eller under.  
 

• Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra ½ time efter solopgang til ½ time før 
solnedgang.  

 
• Der må ikke roes, når der er udsigt til isdannelser i havnen. 

 
• Der må kun roes i bådtyperne inrigger og coastal. 

 
• Der kan søges om dispensation til roning i outriggede både. Dispensationen udstedes af 

bestyrelsen, og blanketten ”vinterroning i outrigger” skal udfyldes. Tilladelsen gives for 1 år 
ad gangen. Blanketten kan downloades på hjemmesiden. 
 

• Området for udøvelse af vinterroning er til: 
o Mod øst: Slipshavn 
o Mod syd: Kløverhagen 
o Foregår turen fra en anden klub, ror man under den pågældende roklubs gældende 

roreglement. 
o Der kan ansøges bestyrelsen om dispensation for roning udover dagligt rofarvand 

inden vandtemperaturen når 10°C.  
 

• Medlemmer under 18 år skal være i følgeskab med mindst 1 seniorroer. 
 

• Der skal altid bæres godkendt oppustelig redningsvest. 

 

 
 


