Roreglement
Dagligt rofarvand
Dagligt rofarvand er Tissø.
Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden.
Den enkeltes ansvar
Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du skal således selv vurdere din egen
sikkerhed, herunder vejr og vind, påklædning og udstyr (”ro efter evne”). Du skal selv være i stand til at sige
fra, såfremt du vurderer, at sikkerheden ikke er god nok eller ikke er i overensstemmelse med disse
sikkerhedsbestemmelser.
Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.
Du har som roer selv ansvaret for at vedligeholde dine egne rofærdigheder, herunder redningsmetoder. Hvis
du ror alene, skal du være i stand til at redde dig selv. Hvis du ikke vedligeholder dine færdigheder, kan
bestyrelsen/rochef bede dig om at dokumentere dine færdigheder ved fornyet prøve.
Roning bør foregå så tæt ved kysten, som det er tilladt og med hensyntagen til vind- og vejrforhold.
Du skal tjekke vejrudsigt for ro-området inden sejlads.
Roregler
Rosæsonen går fra standerhejsning til standerstrygning.
Enhver tur i klubregi skal - inden det pågældende hold går ud - være indført på rokort. Første indførte
person skal have styrmandsret og er roansvarlig.
Ved alle ture skal der medbringes godkendt redningsvest til hver deltager. Styrmanden kan bestemme at
alle roere bærer svømmeveste.
Alle både skal være i land senest en time efter solnedgang. Rochefen kan i særlige tilfælde dispensere.
Der skal være en godkendt person i roklubben på min. 18 år, før det er tilladt at ro på vandet. Såfremt der
ikke er en godkendt person på min. 18 år, skal der gives tilladelse af rochefen.
Ingen inriggere må benyttes af personer, der vejer over 110 kg.
For GIG-både og Costal-både gælder samme regler som for inrigger bortset fra vægtgrænse for roer.
Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet.
Aktuelle ”faste” rotider for de forskellige hold er beskrevet på hjemmesiden www.tisso-roklub.dk. Fast
rotid betyder, at man fordeler både og aftaler følgeskab på det anførte tidspunkt, samt aftaler hvornår man
er hjemme igen. Dette gælder holdet som helhed, alle bådtyper, kajakker, inriggere etc.
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Det er tilladt at ro i klubbens både uden for de faste rotider. Overlapper ens tur en fast rotid, skal man
forinden aftale med pågældende hold, hvilke både, man benytter.
Rygning og indtagelse af alkohol i bådene er strengt forbudt.
Der må ikke medtages passagerer i bådene.
Den daglig roning foregår under ledelse og tilsyn af rochefen.
Scullerroning giver kun ret til at ro 2,5 km til hver side af åmundingen – mellem skoven og pumpehuset.
Hvis man vil ro længere end 2,5 km på hver side af åmundingen, skal rochefen give tilladelse.
Klubbens både må kun benyttes af medlemmer, der har modtaget instruktion i den pågældende bådtype
og er frigivet af instruktør.
Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj og andre ejendele.
Vandet skal være minimum 10 grader på 1 meters dybde før der kan frigives outriggere, sculler- og
kajakroning. Roningen frigives af rochefen.
For at ro uden svømmevest i sculler og outrigger, skal man være godkendt til roning i sculler og outrigger.
Dog skal svømmevesten altid ligge i båden.
Roretten kan inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af gældende regler.
Nye medlemmer
Ved indmeldelse erklærer ethvert nyt medlem på tro og love at han/hun kan svømme mindst 300 meter.
Nye medlemmer, der ikke tidligere har fået roinstruktion i en roklub, skal gennemgå instruktion under
ledelse af en instruktør, før det tillades medlemmet at deltage i almindelig roning.
Langtur
Enhver form for roning uden for Tissø roklubs daglige rofarvand betragtes som langtur, og er underlagt
DFfR´s minimumskrav om 300 m svømmeprøve samt vesteprøve. Langture må kun foretages efter
indhentet tilladelse fra rochefen eller formanden. Tilladelse kan gives pr. telefon.
Før turens start skal mandskabets navne med angivelse af den ansvarshavende langtursstyrmand, tiden for
afgang og formodet hjemkomst, bestemmelsesstedet samt bådnavn registreres i rokort.
Svømmeprøve
For at kunne ro i Tissø Roklub skal man hvert år svømme 300 m efterfulgt af dykning og iføring af
redningsvest. Svømmeprøven godkendes af en af bestyrelsen godkendt person. Klubben kan til enhver tid
forlange aflæggelse af prøve i ovennævnte færdigheder.
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Styrmand
Klubbens styrmænd godkendes af rochefen, som kan tildele kvalificerede medlemmer styrmandsret i
klubbens daglige rofarvand. Styrmænd skal have gennemført klubbens kortturs styrmandskursus og en
kæntringsprøve.
Styrmanden har kommandoen og ansvaret for besætningens opførsel, såvel på land som om bord, og for at
båd samt materiel behandles på omhyggelig måde.
Styrmandsretten kan inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af gældende regler.
Rochefen og bestyrelsen tildeler autorisation som langtursstyrmand, når styrmanden udviser tilstrækkelig
viden og erfaring og har gennemført DFfR´s langtursstyrmandskursus.
Materiellet
Efter endt tur skal båden spules samt vandsamlinger aftørres.
Angående skader og mangler på båden og dens udstyr påhviler det den ansvarshavende styrmand at:
-

Hvis det er muligt straks at udbedre skade eller mangel, så båden fortsat er funktionsdygtig
Rette henvendelse til den bådansvarlige eller materielforvalter og aftale yderligere
reparation/udbedring, og om nødvendigt at give båden roforbud.
Skrive notat i rokortet.

Vedligeholdelse af materiellet er et fælles ansvar.
Materielforvalteren og bestyrelsen kan pålægge medlemmerne at deltage i den løbende vedligeholdelse af
materiellet.
Har en båd eller et redskab været under reparation, må det ikke tages i brug før materielforvalteren eller
den bådansvarlige giver sit samtykke dertil.

Roreglement 4.rev. dec. 14 hfo

