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§1. Reglementets rammer
1. Korttursreglementet gælder for alle medlemmer af Horsens Roklub.
2. Korttursreglementet gælder for al roning som sker i dagligt rofarvand på Horsens Fjord og Bygholm
sø.
3. Ved roning udenfor dagligt rofarvand gælder flere reglementer. De er anført i prioriteret rækkefølge.
Punkt b og c, skal således ses som supplement til a.
a) DFfR’s Langturs reglement
b) Horsens Roklubs Langtursreglement
c) Horsens Roklubs Korttursreglement.
4. Korttursreglementet er udstedt af Bestyrelsen i henhold til §18 i vedtægterne.
5. Hvor det er nødvendigt kan bestyrelsen give skriftlig dispensation for dele af reglementet.
6. Medlemmerne er forpligtet til at sætte sig ind i de regler som gælder for deres aktiviteter i klubben.
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§2. Definitioner
Dagligt rofarvand: Det område hvor korttursreglementet gælder.
Frigivet: Efter endt instruktion frigives roeren til en given bådtype.
Instruktion: Uddannelse af en roer til at ro en given bådtype.
Langtursfarvand: Områder udenfor dagligt rofarvand.
Natroning: Roning fra solnedgang til solopgang.
Outriggere: Alle outriggede både – coastalbåde undtaget.
Redningsvest: Redningsvest som er typegodkendt i Danmark. Ikke en svømmevest.
Rettigheder: Når man har opnået tilstrækkelige kompetencer under instruktion, kan bestyrelsen
tildele rettigheder der knytter sig til de opnåede kompetencer. F.eks. scullerret, frigivet inrigger roer,
kortturstyrmandsret.
Rochef: Den person i bestyrelsen som er ansvarlig for daglig roning, eller dennes afløser. Kan være
et medlem af bestyrelsen eller funktionen kan uddelegeres af bestyrelsen til et menigt medlem.
Roer: Person, som må ro den aktuelle bådtype uden at være under instruktion.
Styrmand: Roer som har ansvaret for båd og mandskab under turen. Dvs. også tid på land.
Ungdomsroer: Roer som er under 18 år.
Vinterroning: Roning som sker mellem standerstrygning og standerhejsning.

§3. Definition af Dagligt Rofarvand
1. Dagligt rofarvand er detaljeret beskrevet i Horsens Roklubs Roanvisninger, hvor der er kort over
området. Dagligt rofarvand er Horsens fjord indenfor åbningen ved Borre knob. Mod vest
afgrænses dagligt farvand af Bygholm å, og ved mundingen af Dagnæs Bæk. Mod nord afgrænses
dagligt rofarvand af området nord for Vorsø og sluseportene i Sundet.
2. På Bygholm sø er dagligt rofarvand hele søen fra øst og til hvor den flugter med Lovbyvej.

§4. Uddannelse og kvalifikation
1. Man må kun ro i både, som man har rettighed til.
2. Rettigheder tildeles et medlem på baggrund af kompetencer. Medlemmet bevarer sin rettighed i al
den tid, hvor det gennem ord og handling beviser at have de nødvendige kompetencer.
3. Det er medlemmets pligt at vedligeholde og træne sine kompetencer, så grundlaget for de tildelte
rettigheder bevares.
4. Rettigheder som er erhvervet i andre roklubber kan overføres ved, at den tidligere roklub
fremsender et dokument, der bevidner rettighederne. Herefter skal medlemmet bevise sine
kompetencer overfor bestyrelsen.
Rettighederne for medlemmer, som i en længere periode ikke har været aktive i Horsens Roklub,
behandles på samme måde.
5. Kortturstyrmandsret kan kun overføres fra andre klubber efter undervisning i dagligt rofarvand.

§5. Roning under instruktion
1. Hvis man er under instruktion, må man ro i alle bådtyper sammen med en instruktør.
2. Instruktionen skal planlægges og gennemføres således, at den instruerede ikke udsættes for
unødig fare.
3. Når der instrueres i single både (1x) er instruktøren at regne som styrmand på den instruerede
båd. Instruktøren skal til stedse være i stand til at bistå den instruerede, så der ikke opstår unødig
fare.

§6. Sikkerhed for mandskabet
1. Roeren skal kunne svømme 300 m uden hvil, og træde vande. Hvert 3. år skal roeren dokumentere
denne færdighed overfor bestyrelsen.
2. Er man ikke frigivet til nogen bådtype, skal man bære redningsvest, når man er på vandet.
3. Roning uden redningsvest må kun ske, når roeren kan iføre sig redningsvesten på land, i båd og i
vand.
4. Roeren er underlagt styrmandens kommando, og skal til enhver tid følge styrmandens anvisninger.
5. Roeren skal før turens start gøre styrmanden opmærksom på personlige forhold, som vil kunne
påvirke turens afvikling, f.eks. fysiske begrænsninger, skader, eller sygdom.
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6. Roeren må ikke være påvirket af rusmidler så roeren ikke på betryggende vis kan udføre sine
opgaver på turen.

§7. Materiel
1. Før en tur kontrolleres at båd og sikkerhedsudstyr er fuldt funktionsdygtigt.
2. Båden skal altid være forsynet med en redningsvest til hver person. Redningsveste skal være
umiddelbart tilgængelige når båden er på vandet. Outriggere er de eneste bådtyper, der må roes
uden at medbringe redningsvest. jf. §10
3. For kirkebåd og inrigger er obligatorisk sikkerhedsudstyr: Øsekar fastgjort til båden, bådshage,
fangliner og redningsveste.
4. For coastalbåde er obligatorisk sikkerhedsudstyr: redningsveste og sikkerhedsline langs en
bådside.
5. For outriggere hvor bordfyldning er risikabelt, er øsekar fastgjort til båden obligatorisk
sikkerhedsudstyr.
6. For outriggere afgør vandtemperaturen om redningsvest er obligatorisk sikkerhedsudstyr. Se regler
i §10
7. Båden skal være bemandet med det antal roere som den er bygget til. Der må ikke være flere eller
færre.
8. Der må ikke føres sejl.

§8. Turens afvikling
1. Før turens start registreres den på Rokort.dk
Som minimum skal der registreres: Navn på styrmand, roere og båd, starttidspunkt og forventet
rute eller destination.
2. Der skal altid udpeges en styrmand for båden. Har styrmanden ikke styrmandsret, kan en roer med
styrmandsret tage ansvar for op til to både udover sin egen. Bådene skal da følges ad, så de til en
hver tid kan kommunikere sikkert og bistå hinanden.
3. Styrmanden har ansvaret for at vurdere, om en tur kan gennemføres sikkert, både før og under
turen. Vurderingen skal ske med respekt for bådtype, roernes kompetencer, vind og vejr m.v.
4. Hvis man undervejs på turen ændrer rute eller destination, bør registreringen på Rokort.dk
opdateres umiddelbart når ændringen sker, hvis ændringen er væsentlig forskellig fra den
oprindelige rute.
5. Ved fælles roning kan rochefen give sikkerhedsmæssige anbefalinger, men styrmanden har stadig
det fulde ansvar for turens afvikling. Rochefen kan ikke forbyde roning.
6. Styrmanden er til enhver tid ansvarlig for at søfartsregler og lokale sejladsregler overholdes.
7. Styrmanden er ansvarlig for at turen afvikles i henhold til klubbens korttursreglement,
roanvisninger, og øvrige reglementer.
8. En båd på tur skal følge kystlinjen, når bundforholdene ikke hindrer det, og må ikke være længere
ude end, at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.
9. Styrmanden har pligt til at søge land, hvis en roer ønsker det, hvis det efter styrmandens skøn er
forsvarligt.
10. Det er tilladt at sætte over fjorden andre steder end ved havnen, når det kan ske sikkert. Sådan en
overfart må kun finde sted, efter at styrmanden har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis
blot en af roerne udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Styrmanden
har fortsat det fulde ansvar.
11. Roning skal planlægges så der ikke roes i lygtetændingstiden. Ved god sigt og lysforhold, kan
roning en halv time efter solnedgang accepteres.
12. Når turen er afsluttet, skal udstyr gøres rent og sættes på plads efter gældende sædvane. Skader
på udstyret skal udbedres om muligt, eller rapporteres på Rokort.dk.
13. Turen skal meldes afsluttet på Rokort.dk. Som minimum skal sluttidspunkt og turens længde
registreres.

§9. Ungdomsroere
1. Ungdomsroere kan opnå rettighed til alle bådtyper.
2. Under roning skal ungdomsroere under 15 år altid være under opsyn af en myndig person, der
varetager at ungdomsroeren ikke udsætter andre, eller sig selv, for unødig fare.
3. Erfarne ungdomsroere må ro på egen hånd, når der er flere både på vandet.
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4. Den myndige person er ansvarlig for sikkerheden, og vurderer suverænt om en ungdomsroer kan
betragtes som ”erfaren”.
5. Ungdomsroere kan erhverve korttursstyrmandsret efter de er fyldt 15 år. Forældre til unge mellem
15 og 18 år skal underskrive en samtykkeerklæring vedrørende ansvarsforpligtelser.
6. Ungdomsroere med korttursstyrmandsret må ro uden opsyn når der er mindst to både som følges
ad. Bådene skal, under hele turen, kunne kommunikere mundtligt på sikker vis.

§10. Anvendelse af redningsvest (Se §7. stk2)
1. Det er frivilligt at bære redningsvest under roning i inrigger og kirkebåd efter man er frigivet, når
vandtemperaturen i 30 cm dybde er målt til over 13 ˚C i 4 døgn.
Det er obligatorisk at bære redningsvest, når vandtemperaturen er under 13 ˚C.
2. Hvis styrmanden vurderer det nødvendigt, skal roerne bære redningsvest.
3. Under vinterroning skal der altid bæres redningsvest.
4. Når man ror i outriggere eller coastalbåd på Bygholm Sø, er det frivilligt at medbringe redningsvest,
når vandtemperaturen i 30cm dybde er målt til over 10,5 °C i fire dage.
Der skal bæres redningsvest under roning, når temperaturen, målt på samme måde, er under 10
°C.
5. Når man ror i outrigger på fjorden, er det frivilligt at medbringe redningsvest, når vandtemperaturen
i 30 cm dybde er målt til over 13 °C i fire dage. Der skal bæres redningsvest under roning, når
temperaturen, målt på samme måde, er under 12,5 °C.
6. Når man ror coastalbåd på fjorden skal redningsvest altid medbringes, men kun bæres under
roning efter de samme vandtemperaturgrænser som nævnt i stk. 5.

§11. Undtagelser
1. Kirkebåden må roes med færre roere end den er bygget til, og medtage 2 passagerer. Det er
styrmandens ansvar at der er tilstrækkeligt mandskab til at kunne ro båden forsvarligt under de
givne vejrforhold.

§12. Natroning
1. Når der på forhånd er indhentet tilladelse fra bestyrelsen, må man ro fra solnedgang til solopgang.
2. Styrmanden for natroning skal have langtursstyrmandsret. Under natroning skal bådens position
jævnligt markeres med hvidt lys jf. søfartslovgivningen.

§13. Vinterroning fælles regler
1. Vinterroning er kun tilladt for medlemmer, der har bestyrelsens godkendelse til dette. Tilladelsen
gives for én vintersæson.
2. Roning skal ske i isfrit farvand. Sigtbarheden skal være min 300 m, uden udsigt til at blive
dårligere.
3. Vindforholdene skal være således, at de kun påvirker sikkerheden marginalt.
4. Under turen skal der være en vagt på land, som kender bådens rute og forventet hjemkomst.
Vagten skal være medlem af Horsens Roklub og skal aktivt tage vare på at turen afvikles som
planlagt, og kunne bistå hvis der opstår uventede problemer.
Vagtens telefonnummer og navn skal indføres på Rokort.dk.
5. Der skal være en mobiltelefon i båden.
6. Roere skal bære beklædning med en overdel i klare farver. Beklædning skal være egnet til 2 timers
overlevelse i vandet, ved den aktuelle vandtemperatur (Se Søsportens sikkerhedsråd – kulde og
beklædning til søs http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Kulde-og-beklædning-til-søs.aspx#).

§14. Vinterroning på Horsens fjord
1. Styrmanden på båden skal have langtursstyrmandsret. Når flere coastalbåde ror samlet, skal blot
en roer være langtursstyrmand.
2. Roning skal så vidt muligt foregå så tæt ved land at mandskabet kan bunde til brystet. Hvor
forholdene ikke tillader det, kan der sættes over korte afstande hvor man ikke kan bunde.
3. Det er kun tilladt at sætte over fjorden ved havnen. Skift og andet, der kan forøge risikoen for at
kæntre, skal ske hvor man kan bunde.
4. Det er ikke tilladt at ro i outriggere om vinteren.
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5. Ved roning med en coastalbåd alene skal beklædningen være egnet til 3 timers overlevelse i
vandet.

§15. Vinterroning på Bygholm sø
1. Roning skal foregå så tæt på kysten som muligt.

§16. Bygholm Å, farvand nord for Vorsø og Dagnæs bæk
1. I disse områder skal styrmanden have langtursstyrmandsret, og have tilegnet sig tilstrækkelige
kundskaber til at ro sikkert i farvandet.
2. Områderne betragtes ikke som langtursfarvand.

§17. Sanktioner
1. Medlemmer der ikke følger klubbens reglementer sanktioneres iht. §5 i klubbens Vedtægter.
2. Bestyrelsen kan give mundtlig og skriftlig advarsel, før den iværksætter sanktioner iht. §5.
3. Hvis en roer i ord og/eller handling viser sig ikke at besidde de kompetencer som deres rettighed er
begrundet med, kan bestyrelsen fratage eller indskrænke medlemmets rettigheder.
Ændringer af medlemmets rettigheder skal ske begrundet og skriftligt til medlemmet.
4. Fratages et medlem langtursstyrmandsret, meddeles dette til DFfR´s register over
langtursstyrmænd, og deres langtursstyrmandsbevis inddrages.
Godkendt af bestyrelsen, april 2020
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