
Fredensborg Roklub

Reglement

Den daglige roning
§ 1

1. Roning foregår under ansvar i henhold til dette reglement og relevant lovgivning. Det 
samme gælder andre bestemmelser vedtaget af klubbens bestyrelse.

2. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til at benytte materiellet. Undtaget 
er gæsteroere fra andre klubber samt kaniner under instruktion.

3. Kun medlemmer og kaniner, der kan fremvise dokumentation fra svømmehal eller 2 
bestyrelsesmedlemmer for at kunne svømme mindst 300 meter må deltage i roning.
Dokumentationen må højest være 1 år gammel.

4. Roning foregår under eget ansvar med de pligter og friheder dette medfører.  

5. Der er fri adgang til roning fra standerhejsning til standerstrygning.

6. Roning i perioden fra standerstrygning og til standerhejsning er tilladt under forudsætning
af, at det til enhver tid gældende vinterroningsreglement overholdes. Se dette.

7. Ingen båd må tage på vandet uden at være fuldt bemandet.

8. I hver båd skal der være en godkendt bådfører. Se dog § 7 stk. 3.

9. Kun frigivne roere må ro uden instruktør. Se dog § 7 stk. 3.

10. Passagerer må ikke medtages.

11. Hvis vandtemperaturen er under 10C, skal alle roere i alle bådtyper bære oppustelige 
redningsvest. Når vandtemperaturen er 10C1 og derover er det frivillig at ro uden vest i 
alle bådtyper. Bestyrelsen kan dispensere for brug af redningsvest ved kaproning, hvor der
er følgebåd.

Materiellet
§ 2

1. Ved ud- og ind bæring af materiellet skal der udvises størst mulig forsigtighed.

Ror på inrigger og gigbåde påsættes når båden er i vandet eller fikseres i lige stilling så roret
ikke brækker til en af siderne.

Roret aftages inden båden trækkes på land, dette for at forebygge skader på ror.

1 Målt 1 meter under vandoverfladen – for enden af den lange bro
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Efter hver tur skal båden rengøres og tørres.

2. Det materiel, der hører til en båd, må ikke permanent flyttes over i en anden båd, uden 
samråd med materielforvalteren. 

3. Enhver skade på materiellet skal rapporteres til materielforvalteren via notering i ro 
journalen eller ved direkte henvendelse.

                                                                                                                                                            
4. Ved alle kollisioner og større beskadigelser, eller tæt på hændelser, skal bestyrelsen have en

skriftlig rapport fra bådens fører.

Formular hertil ligger på klubbens hjemmeside

I tilfælde af skader på materiellet som følge af groft uforsvarlig behandling eller 
overtrædelse af dette reglement kan bestyrelsen gøre erstatningsansvar gældende.

5. Materiellet står til rådighed for medlemmerne i forhold til, hvad de er frigivet til jf. § 7.

Oversigt over rettigheder skal være ophængt i klubben samt opdateret på indskrivnings- 
computeren. 

6. Materiel mærket ” Under reparation ” må ikke bruges.

7. a. Når materiel skal anvendes andre steder end på Esrum Sø skal bestyrelsen (udvalg) 
godkende dette. 

b. Der træffes aftale om udgiftsfordeling mellem de udøvende. 

c. Evt. transportforsikring anmeldes senest 2 hverdage før transporten afgår. 

d. Ved bådtransport ved hjælp af klubbens trailer, skal traileren også skrives ind på 
computeren, så det altid kan ses hvem der har traileren og hvor den er henne.

8. Alle oppustelige redningsveste, svømmeveste og redningsveste skal være typegodkendte 
efter EN-norm og forsynet med enten ratmærke eller CE-mærke.
Alle veste efterses og kontrolleres årligt. De oppustelige redningsveste sendes til ekstern 
service i henhold til leverandørens anvisninger. Dette gælder også private oppustelige 
redningsveste.

Bådehaller og øvrige lokaler
§ 3

1. Såvel opholdsstue som bådehaller med alt tilbehør og inventar står under medlemmernes 
beskyttelse. De ophængte brugsanvisninger skal følges.  
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2. Den eller de, der bærer stole, borde eller lignende ud, har pligt til at sørge for, at tingene 
kommer på plads igen.

§ 4

1. Tobaksrygning er forbudt i roklubbens lokaler.

2. Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj, sko eller andre ejendele.

3. Medlemmerne skal tørre op efter sig, når de har været i bad samt lufte ud i 
omklædningsrummene.

4. Medlemmerne skal rydde op efter sig, når de er færdige med omklædningen.
Løse ejendele kan blive fjernet i forbindelse med oprydning.

5. Ingen husdyr har adgang til klubbens lokaler.

§ 5
              
1. Det er medlemmernes ansvar, at køkkenet er ryddeligt og rent. Enhver har pligt til at vaske 

eget service op efter brug.

2. I de perioder, hvor køkkenet er åbent, bedes medlemmerne hjælpe køkkenholdet bedst 
muligt og følge køkkenholdets henstillinger.

Roning på Esrum Sø
§ 6

1. Roning skal foregå så tæt på land som muligt, ved at holde til højre, dvs. man skal passere 
modgående på bagbord side.

På kort opslået i klubben er dette vist for hele søen. 

Det er ikke tilladt at være mere end 300 meter fra kysten.

2. Alle gældende søvejsregler skal overholdes.

3. Alle både skal være tilbage ved klubben inden mørkets frembrud, med mindre andet er aftalt 
med bestyrelsen eller der er en informeret person i klubben.

4. Badning fra bådene er ikke tilladt.
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5. Det er ikke tilladt at benytte klubbens både, hvis man er påvirket af spiritus, andre berusende 
eller dopende midler.

6. Klubbens medlemmer bør udvise almindelig takt og dannelse samt tage hensyn til andre 
mennesker, flora og fauna, både under roning og ved landgang. Landgang på privat område 
må kun finde sted i nødstilfælde eller efter forudgående aftale med ejeren. 
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Rettigheder
§ 7

1. En roer frigives til en bestemt type materiel, når vedkommende har:

- Deltaget tilfredsstillende i ro instruktion,
- Opnået godkendelse af den pågældende instruktør, 
- Aflagt tilfredsstillende prøve.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at justere på frigivelsen, såfremt der indtræffer 
omstændigheder, der berettiger hertil. Se også § 9.3.

Materialetyper er.
- Inrigger
- Gig
- Outrigger udover gig

2. Styrmandsret har den roer, der:
- Har gennemgået klubbens styrmandskursus på tilfredsstillende måde.
- Har opnået relevant ro-erfaring. 
- Er fyldt 14 år. For unge mellem 14 og 15 år må der kun roes efter aftale med 

ungdomstræner.
- Har aflagt prøve over for en instruktør.
 
Unge under 14 år kan gennemgå styrmandskursus. 

3. Kaniner under instruktion kan i sidste del af instruktionen ro i konvoj med en instruktør. (se 
§1 stk. 8).

4. Unge under 14 år må ikke ro alene, skal altid ro i konvoj. 

5. Kaproningsmateriellet må kun benyttes efter aftale med bestyrelsen (kaproningsudvalget). 
Aftalen skal fornyes hvert år.

6. Outriggere må kun benyttes af roere, som er instrueret i brugen af outrigger-materiel, jf. stk. 
1.

7. Sculler og outrigger uden styrmand må kun benyttes af roere, hvor minimum én har 
styrmandsret, jf. § 1 stk. 8
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Pligter for bådføreren
§ 8

1. På enhver tur skal der være en bådfører, der har det fulde ansvar for turens forløb samt 
materiellets behandling, 
Bådføreren skal have styrmandsret.

Bådføreren skal være skrevet ind som styrmand i ro journalen.

2. Bådføreren har pligt til:

Før turen at indføre i journalen:
- Bådens navn.
- Dato.
- Tidspunkt for start.
- Turens mål.
- Turens deltagere.
- Forventet hjemkomst.

At lede udbæringen af båden og dens bemanding.
                                                                                                                                                   

Under turen at føre kommandoen over holdet og bærer over for klubben ansvaret for holdets 
opførsel såvel om bord som på land.  

Efter turen at sørge for at holdet rengøre og tørre båden af og bringer det anvendte materiel på
plads. 

Efterfølgende at indføre turens længde og eventuelle skader og mangler i ro journalen.

Ved alle kollisioner og større beskadigelser, eller tæt på hændelser skal bestyrelsen have en 
skriftlig rapport fra bådføreren.

Bådførerens myndighed træder således i kraft fra det øjeblik, materiellet til den pågældende 
tur bæres ud og til alt er på plads igen.

3. En båd må ikke efterlades ved en af klubbens broer, med mindre det hold, der har brugt den, 
har sikkerhed for, at den omgående skal anvendes af et andet hold.

4. Bådføreren har lov til at lade en roer, der ikke er godkendt styrmand, tage roret, men må gøre 
sig klart, at selvom styrelinerne går over på andre hænder, gør ansvaret det ikke.

5. Nægter en roer at efterkomme anvisninger fra bådføreren, har bådføreren pligt til at indberette
det skete til bestyrelsen. 

Langture
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§ 9

1. Ved langtur forstås enhver tur, som går udenfor det daglige rofarvand, dvs. Esrum Sø, og ikke
sker under kommando af en stedlig styrmand. Dette gælder ikke ved deltagelse i kaproning 
eller træning hertil; her er det reglementet for den pågældende kaproning/klub der er 
gældende.

2. Langture skal altid ledes af en langtursstyrmand, som Fredensborg Roklub har godkendt

3. Langturs-styrmandsret kan tildeles af bestyrelsen til erfarne langtursroere, som har:

- Roet 2 langture med min. 5 overnatninger,
- Gennemført DFfR’s langtursstyrmandskursus med tilfredsstillende resultat,
- Bestået Fredensborg Roklubs praktiske prøve.

Langturs styrmands ret kan inddrages, hvis Fredensborg Roklubs bestyrelse ikke længere 
finder det forsvarligt, at et medlem har langturs styrmandsret.

4. D.F.f.R.´s langtursreglement skal til enhver tid overholdes.

5. Langture skal godkendes af bestyrelsen.

6. Lån af klubbens både til langtur skal koordineres med Fredensborg Roklubs bestyrelse og 
bestyrelsen skal orienteres i god tid om et sådant ønske.

Kaproning
§ 10

1. Enhver deltagelse i regatta eller stævner, meddeles til kaproningschefen. 
Der træffes aftale om, hvem der anmelder samt udgiftsfordelingen mellem de udøvende.
Efter hjemkomsten, indberettes alle placeringer til kaproningschefen.

Reglement
§ 11

1. Det er det enkelte medlems ansvar, at dette reglement bliver overholdt. 
Enhver anvisning fra materialeforvalteren eller bestyrelsen skal ubetinget følges.

2. Dispensation fra reglementet kan kun gives af klubbens bestyrelse.

3. Overtrædelse af dette reglement kan efter beslutning fra bestyrelsen medføre karantæne eller 
eksklusion af klubben.
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4.   Manglende kendskab til reglementet fritager ikke for ansvar.

Bestyrelsen
Fredensborg Roklub

18. marts 2018
Vedtaget på General Forsamling 
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