Rudkøbing Roklubs reglement
Rudkøbing, marts 2019

§1

Standerhejsning er ved sommertids start, og standerstrygning ved sommertids slut.

§2

RR står for uddannelse af korttursstyrmænd. Instruktøruddannelsen samt
langtursstyrmandsuddannelsen foregår på kursus arrangeret af DFfR. Ansøgere til
disse kurser skal være fyldt 18 år. Efter endt kursus skal bestyrelsen godkende
deltageren i disse kurser, inden de kan stå med ansvaret.

§3

Nye roere varetages af en af vore instruktører og bliver ”frigivet”, når en instruktør
vurderer at den nye roer er i stand til at deltage i klubbens fælles ture. Ved
indmeldelse skal klubben have modtaget et svømmebevis på at vedkommende kan
svømme 300 meter. Alle klubbens roere skal aflægge en svømmeprøve på 300 m
hvert andet år.

§4

Bestyrelsen fører tilsyn med, at roningen foregår på forsvarlig vis. Medlemmerne er
forpligtet til at respektere begrænsninger i klubbens roområde. Dersom der
foreligger et forbud mod at komme på vandet, enten pga. vejrlig eller materiellets
tilstand. Af sikkerheds grunde henstiller bestyrelsen til, at man tager hensyn til ældre
roere skifter plads på lavt vand eller i land.

§5

Der roes til enhver tid under DFfR`s gældende love og regler.

§6

I in- og outrigger skal der altid være en uddannet styrmand i båden.

§7

Der må ikke roes outrigger dersom vandet er under 12 gr.

§8

En roer kan frigives til outrigger, dersom bestyrelsen finder vedkommende egnet.

§9

I båden skal der altid medbringes en godkendt redningsvest til hver person. Der skal
også medbringes: øsekar, bådshage, vimpel, splitflag samt en åben mobiltelefon. På
langture medbringes en værktøjskasse og et anker samt kompas og kort. Disse dele
må også gerne medbringes på korte ture.

§ 10

Personen der indskrives i ro-journalen som cox, og som minimum har
korttursstyrmandsret, har ansvaret for båden og mandskabet.
Der tages altid hensyn til bådens svageste roer.
Coxen har det sidste ord, dersom der opstår uenighed i båden.
Alle personer skal indskrives i ro-journalen med navn og nummer og
telefonnummeret på den ”åbne” mobiltelefon. Samt bådens navn.
Man indskriver også, hvornår man tager afsted, og hvor man planlægger at ro til,
samt forventet hjemkomsttidspunkt.
Opstår der problemer med tiden eller bestemmelsesstedet, skal der gives besked til
rochef eller en i bestyrelsen.
Efter hjemkomsten fra en langtur gives der en besked til rochefen med sms.
Efter hjemkomst vaskes båden af i ferskvand og tørres af. Bundproppen lægges ved
styrmandssædet og lugerne skal stå åbne efter afvaskning. Skulle der være opstået
problemer eller en skade på materialet, noteres dette i både ro-journal og logbogen,
underskrevet af den ansvarlige cox.

§ 11

Dagligt rofarvand for RR
Ved roning i in- og outrigger skal der altid mindst være en korttursstyrmand i båden.
I rofarvand lll og på langture skal der altid være en langtursstyrmand i båden.
Rofarvand l
Trekanten er primært instruktionsfarvand.
Det er op til den enkelte instruktør, hvornår et nyt hold roere må ro udover
ro-farvand l
Rofarvand ll
Afgrænses af punkterne:
Korsehoved (sydlige del af Lindelse Nor)
Strynø Havn (Grevebroen)
Stjovl Knude
Stenodden
Aasø strand
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