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                                    Der roes efter Nyborg roklubs kajakreglement, med følgende skærpelser.Der roes efter Nyborg roklubs kajakreglement, med følgende skærpelser.Der roes efter Nyborg roklubs kajakreglement, med følgende skærpelser.Der roes efter Nyborg roklubs kajakreglement, med følgende skærpelser.    

    

• Roning i perioden mellem standerstrygning & standerhejsning, anses for vinterroning. 
 

• Vinterroning må kun ske i havkajak. 
 

• Vinterroning er kun tilladt fra ½ time efter solopgang til ½ time før solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum 
anses for natroning. 

 
• Natroning er ikke tilladt.  

 
• Der skal anvendes egnet beklædning, dvs. neoprendragt, uld og vindtæt jakke. Der skal medbringes ekstra tørt tøj 

& mobiltelefon i vandtæt pose.   
 

• Ved roning alene, og en vandtemperatur på 5 grader eller derunder, skal der altid anvendes tørdragt. 
 

• Afstanden til kysten, må ikke overstige 150 meter, dog må der krydses over fjorden fra Lindholmhavn til kalkovn. 
 

• Der må kun roes i isfrit farvand.  
 

• For at ro kajak om vinteren, skal niveau ”Havkajak 1” være opnået. Er man på niveau ”Havkajak 1” må der kun roes 
i dagligt rofarvand, og kun i følgeskab med en anden kajakroer, med minimum niveau ”Havkajak 1”  

 
 

            
 

  Ture i daglig Ture i daglig Ture i daglig Ture i daglig 

farvandfarvandfarvandfarvand 

Ture i ikkeTure i ikkeTure i ikkeTure i ikke----daglig daglig daglig daglig 

farvandfarvandfarvandfarvand 

Åbne korte kryds Åbne korte kryds Åbne korte kryds Åbne korte kryds     

max 5kmmax 5kmmax 5kmmax 5km 

Åbne lange kryds over Åbne lange kryds over Åbne lange kryds over Åbne lange kryds over 

5km5km5km5km 

Ungdoms roerUngdoms roerUngdoms roerUngdoms roer NejNejNejNej NejNejNejNej NejNejNejNej NejNejNejNej 

BegynderBegynderBegynderBegynder NejNejNejNej NejNejNejNej NejNejNejNej NejNejNejNej 

Havkajak IHavkajak IHavkajak IHavkajak I Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med 

havkajak Ihavkajak Ihavkajak Ihavkajak I 

NejNejNejNej NejNejNejNej    NejNejNejNej 

Havkajak IIHavkajak IIHavkajak IIHavkajak II    JaJaJaJa    Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med 

havkajak IIhavkajak IIhavkajak IIhavkajak II    

Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med Ja, i følgeskab med 

havkajak IIhavkajak IIhavkajak IIhavkajak II    

NejNejNejNej    

* ifølge DMI strandvejr/Nyborg 


