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Godkendt af bestyrelsen 27. januar 2016 Version 2.0 

         Roning i Nyborg Roklub om vinteren 

           Der roes efter Nyborg roklubs roreglement, med følgende skærpelser  

 

• Vinterroning defineres som roning fra standerstrygning til standerhejsning eller når 

vandtemperaturen er under eller på 10 ˚C. 

 

• Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en ½ time efter solopgang til ½ før solnedgang. 

 

• Der må ikke roes når der er udsigt til isdannelse. 

 

• Der må kun roes i bådtyperne inrigger og coastel 

 

• Der kan søges om dispensation til roning i outriggede både. Dispensationen udstedes af 

bestyrelsen, og der skal udfyldes blanketten ”vinterroningstilladelse i outrigger”. Tilladelsen 

gives for et år ad gangen. Blanketten kan downloades på hjemmesiden.   

 

• Området for udøvelse af vinterroning er til ”Slipshavn havn” mod øst, og til ”Kløverhagen” mod 

syd. Foregår turen fra anden roklub, ror man under den pågældende roklubs gældende 

roreglement. Der kan ansøges bestyrelsen om dispensation for roning udover daglig rofarvand 

inden vandtemperaturen når 10 grader.  

 

• Vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype, 

vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, risiko for at drive væk fra kysten 

m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens 

påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der dækker den planlagte tur. Under roning skal det 

tilstræbes, at båden holdes så tæt en afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene 

er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 50 m. Alle skift i båden skal ske så tæt på land 

som mulig, så man hurtig kan komme på land ved evt. kæntring. 

 

• Medlemmer under 18 år, skal være i følgeskab med mindst 1 senior roer. 

 

• Der skal altid bæres godkendt oppustelig redningsvest.  

 

• Der kræves indgående kendskab til relevante publikationer fra Søsportens sikkerhedsråd. 

http://soesport.dk/Diverse/Sider/Publikationer.aspx 

 

• Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for Nyborg 

 

• Vinterroningsreglementet gælder for alle robåde i Nyborg Roklub, dog ikke kajakker. Kajakker har 

eget vinterroningsreglement. 


