RO-REGLEMENT
FOR HUNDESTED ROKLUB.
,
Gældende fra 2022.

Afsnit 1: Reglement Rochefer/styrmænd
1-1 Udpegning af rochefer.
Bestyrelsen udpeger ikke rochefer, men myndigheden ligger til enhver tid hos den styrmand
med længst anciennitet i klubben. Herefter benævnt myndighedshavende styrmand.
1-2 Ansvar.
Myndighedshavende styrmand har ansvar for, at klubhuset lukkes (porte, døre og vinduer) og
aflåses når klubhuset forlades.
Lukkehvervet må overdrages til andre.
1-3 Rojoumal.
Styrmanden på hver enkelt båd skal tjekke, at bådenes mandskaber er indført i rojoumalen før
afgang. Styrmanden indfører igen mandskabet ved hjemkomst.
1-4 Roforbud.
Myndighedshavende styrmand kan forbyde roning, safremt han/hun skønner, at der vil være
risiko forbundet med roning,
1-5 Myndighed.
Myndighedshavende styrmand har højeste myndighed i klubben, og hans/hendes påbud
og forbud skal ubetinget efterkommes. Forsyndelse herimod kan medføre udelukkelse fra
klubben, efter beslutning af bestyrelsen.
1-6 Hjælp/alarm.
Hvis en båd ikke er kommet tilbage inden forventet hjemkomsttidspunkt og før solnedgang,
har ethvert medlem der opdager dette, pligt til straks at undersøge årsagen hertil.
Hjælp vedrørende både på langtur.
Hvis en båd ikke er kommet tilbage inden forventet hjemkomsttid, har bevillingsgiveren pligt
til straks at undersøge årsagen hertil.
Såfremt det skønnes nødvendigt, tilkaldes hjælp over alarmcentralen på tlf. 112.(fortæl
hvad det drejer sig om, hvormange det drejer sig om, hvor det er, hvem du selv er, hvor du
ringer fra.
Hvis hjælp tilkaldes, skal formanden straks underrettes. Træffes formanden ikke,
underrettes næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem.Telefonnumre pa
hele bestyrelsen flndes på opslagstavlen.
1-7 Havari.
Eventuelle havarier skal af myndighedshavende styrmand meddeles til bådeansvarlig
eller bestyrelsen. Den skadede båd afmærkes med et skilt med teksten:
"ITU, MA IKKE BENYTTES"
Fejlen noteres i hæfte ved skrivepulten.

Afsnit 2: Reglement for instruktører
2-1 Udpegning af instrukterer,
lnstruktører udpeges af bestyrelsen, og instruktøren er i det daglige underlagt
myndighedshavende styrmand. For at blive instrukter, kræves at den pågældende har
gennemgået korttursstyrmandkursus og D.F.f R.'s godkendte instruktørkursus. (Klubtræner modul a og b)
2-2 Vagtordning.
Der er ingen vagtordning for instruktører, Ved sæsonens start indkaldes til et møde hvor nye
roere i samråd med instruktørerne kan aftale et forløb for at lære at ro. Herefter aftales fra
gang til gang, hvornår man mødes igen.

Afsnit 3: Reglement for roning indenfor klubdistriktet
(dagligt rofarvand)
3-1 Rojoumal.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal mandskab og fartøj indskrives i rojournalen før afgang og
ved hjemkomst. Det giver lettere overskuelighed, men er ogsa rent statistisk noget som
skal gøres hver gang et fartøj forlader/ankommer til klubhuset.
3-2 Grænser.
Grænserne på det i bådehallen opslåede kort må ikke overskrides, og de påførte
afstandsangivelser skal overholdes. Der må ikke roes længere end det mål man har
skrevet i rojournalen. Dagligt rofarvand er (med nedenstaende undtagelser) mellem
Liseleje og Frederiksværk.
Scullere rna ikke krydse Kulhusrenden og derfor ikke ro til Kulhuse. Ungdomsroere må
ikke ro nord for Hundested Havn i sculler.
3-3 Redningsvest.
Ved roning skal der altid medbringes redningsveste i båden tiI alle besætningsmedlemmer.
Anvendes de gule redningsveste skal man have dem på mens man ror.
Ungdomsroere skal altid bære redningsvest under roning i outrigger.
Redningsvest skal altid bæres under roning i kajak og polokajak.
3-4 Landgang.
Landgang af kortere varighed ved Kulhuse Havn. Landgangen skal forega med største
forsigtighed ved bro eller kaj i havnen, eller på sandstranden vest for havnen. Desuden er det
tilladt at gå i land ved Frederiksværk roklub sarnt ved Byasgaard camping. Under landgangene
det forbudt at indtage øl eller spiritusholdige drikke.
3-5 Badning - spiritus.
Badning fra båden er forbudt ligesom det er forbudt at fiske fra båden. Endvidere er det
forbudt at indtage øl eller spiritusholdige drikke i baden.
3-6 Flag.
Splitflag må føres Søn- og helligdage, ved særlige arrangementer samt pa langture.
3-7 Styrmand
Ved styring til og fra bro har den indskrevne uddannede styrmand kommando og ansvar for båd

og besætning.
3-8 Pligter efter roning.
Efter hjemkomst har styrmanden pligt tiI at sørge for:
# at båd I kajak og årer I pagajer spules og tørres af.
# at rig og årelæder tørres af for fedt.
# at bundpropper skrues ud (men forbliver i båden).
# at redningsveste bliver skyllet af og hænges til tørre.
# at båd/kajak og årer/pagajer kommer tilbage på deres respektive pladser.
# at hjemkomsten bliver ført i rojoumal.

Afsnit 4: Reglement for sculler, coastal, kajak og styrmandsret
4-1 Vandtemperatur.
Før roning i outrigger, coastal eller kajak påbegyndes, skal vandtemperaturen i dagligt
farvand være mindst 10 grader varm. Roningen må ikke finde sted uden for den af
bestyrelsen fastsatte ro-sæson.
Bestyrelsen kan give dispensation herfor.
4-2 Outrigger (Herunder sculler, gig, coastal).
Outriggerret opnås efter instruktion og frigivelse, der normalt først finder sted efter
frigivelse i inrigger i 3 rnåneder. C-styrmandsret kræves.
Ønskes Outriggerret inden 3 måneder, kan bestyrelsen give dispensation herfor, så instruktion
og frigivelse kan foretages forinden.
4-3 Kajak.
Kajakret opnås efter instruktion og frigivelse, der normalt først finder sted efter
frigivelse i inrigger i 3 rnåneder. C-styrmandsret kræves.
Ønskes kajakret inden 3 måneder, kan bestyrelsen give dispensation herfor, så instruktion og
frigivelse kan foretages forinden.
4-4 Polokajak
Polokajak må roes når man er instrueret i Polo-kalak.
4-5 C-styrmandsret.
C-styrmandsret opnås efter bestået prøve på roklubbens C-styrmandskursus, der afholdes
efter behov.
For at blive C-styrmand kræves :
# at man er mindst 17 år, og
# at man har roet mindst 300 km.
Bestyrelsen kan dispensere herfra. C-styrmandsret har gyldighed indenfor klubdistriktet.
4-6 B-styrmandsret.
B-styrmandsret opnas efter godkendelse af bestyrelsen. For at opnå godkendelse kræves det,
at man har bestået D.F. f.R's langtursstyrmandskursus og i forvejen har C-styrmandsret. Bstyrmandsret har gyldighed pa langture på Roskilde Fjord og på Isefjorden.
4-7 A-styrmandsret.

A-styrmandsret opnås efter godkendelse af bestyrelsen. For at opnå godkendelse kræves Cog B-styrmandsret.
A-styrmandsret har gyldighed overalt.

Afsnit 5: Langtursreglement.
5-1 Langtursret.
For at kunne dettage på en langtur med overnatning kræves, at man er frigivet og har roet
mindst 100 km. Bestyrelsen kan dispensere herfra.
5-2 Besætningen.
Pa langture med overnatning skal besætningen opfytde de i afsnit 4 anførte betingelser.
En 4-besætning skal bestå af 1 langtursstyrmand og mindst 2 erfame langtursroere og
højst 2 uerfame, se afsnit 5-1.
At være uerfaren vii sige at man har roet mindre end 300 km.
En 2-besætning skal bestå af 1 langtursstyrmand og mindst 1 erfaren langtursroer, og
højst 1 uerfaren, se afsnit 5-1.
5-3 Underskrift.
For 1-dagsture kan langtursstyrmanden underskrive i langtursbogen og derved selv bevilge
turen.
Langtursstyrmanden har ansvaret for turen. Langture indskrives i rojournal og langtursbog. Ture
med ovematning skal underskrives af et ikke deltagende bestyrelsesmedlem.
5-4 Uheld.
Hvis en tangtur ikke forløber som planlagt, (turen forlænges pga. havari, dårligt vejr, sygdom
etc.) skal uregetmæssighedeme telefonisk meddeles til formanden eller til den, der har
bevilget turen.
Den underrettede skal lave en notits i langtursbogen herom.
Underretning om uregelmæssigheden skal meddeles snarest efter at den er konstateret, og
senest ved det oprindeligt forventede ankomsttidspunkt til langtursmålet anført i langtursbogen.
5-5 Langturssæson.
Langturssæsonen starter ved standerhejsning og slutter ved standerstrygning, som
fastsættes af bestyrelsen.

Afsnit 6: Klubdistriktet.
6-1 Hundested Roklub's daglige farvand
# strækker sig fra Liseleje til Frederiksværk.
# man må maksimum være 300 meter fra land.
# man må ikke gå i land på kysten, med mindre en nødsituation kræver det.
# man rnå ro ind i Lynæs Havn, det gamle bassin, men landgang er ikke tilladt.
# man må ro ind i Kulhuse Havn, landgang er tilladt under største forsigtighed.
# landgang tilladt ved Fredriksværk roklub og ved Byasgaard camping
# svømmeprøve skal bestås minimum hvert 5. år

