Thorsminde Coastal Roklub

ROREGLEMENT
18.2. 2020
Thorsminde Coastal Roklub
Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg
Stiftet 2015
Medlem af DFfR under DIF og FISA
Generelt
1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.
2. Klubbens ansvarshavende for materiel fører tilsyn med klubbens materiel, og refererer direkte til
formanden.
3. Der må ikke medtages personer i bådene, ude over det antal pladser, bådene er konstrueret til.
4. Personer der lider af handicap eller sygdom, f.eks. synshandicap og epilepsi, eller af anden årsag,
f.eks. nedsat bevægelsesfunktion o. lign., der i forbindelse med kæntring eller lignende, kan udgøre
en forøget risiko for dem selv eller resten af besætningen, skal bære oppustelig redningsvest under
en hver form for roning. Medlemmet er forpligtet til at orientere klubben om sådan handicap eller
sygdom. Bestyrelsen er afgørende myndighed i sådanne situationer, og afgørelse om vestepligt skal
fremgå af medlemslisten.
5. Kun personer der opfylder kravene i klubbens vedtægter § 3 vedrørende svømmefærdigheder kan
optages som aktive medlemmer.
6. Roreglementet er gældende i perioden mellem 1. april til 31. oktober og ved vandtemperatur over
10 gr. C. Roning udenfor denne periode, eller ved vandtemperaturer under 10 grader C, er klubbens
vinterroningsreglement samtidig gældende.
7. Enhver tur, skal inden det pågældende hold går ud, være registreret i ro journalen, der minimum
skal omfatte oplysning om afgangstidspunkt, forventet hjemkomst, navngivet bestemmelsessted og
navnene på hele mandskabet, samt hvem der er bådens ansvarshavende styrmand.
8. Turen må ikke gå ud over det indførte bestemmelsessted og tidsgrænse for turen. Ændringer af
bestemmelsesstedet, og forlængelse af ro turens tid, må kun foretages, hvis styrmanden af hensyn
til vejr og sø finder det nødvendigt.
9. Nye medlemmer, der ikke tidligere har fået ro instruktion i en roklub, skal gennemgå instruktion
under ledelse af en, af bestyrelsen godkendt klubinstruktør/træner, før det tillades medlemmet at
ro, uden instruktør, som frigivet roer – med roret.
10. Al instruktion foregår i ”Lokalfarvand Fjord”.
11. Klubbens scullere 1x må kun benyttes af medlemmer med scullerroret, dog undtaget ved
instruktion.
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12. 1x Scullerroret erhverves ifølge klubbens retningslinjer for rouddannelse 1x
13. Ved scullerroning 1x kræves, at roeren min. har erhvervet Fjordstyrmandsret.
Svømmefærdigheder, svømme- vesteprøve og sikkerhed til søs.
1. I forbindelse med elektronisk indmeldelse skal seniormedlemmer skriftligt dokumentere, at de
kan svømme min. 300 meter uden hvil, træde vande minimum 1 min., at kunne bjerge sig og
generelt føle sig sikker i og på vandet.
2. I forbindelse med elektronisk indmeldelse af unge under 18 år, skal foreligge underskrift på
erklæring fra forældre/værge. Ligeledes skal forældre/værge skrive under på erklæring om
barnets/den unges helbred. Yderligere skal skriftligt dokumenteres, at barnet/den unge kan svømme
min. 300 meter uden hvil, træde vande minimum 1 min., at kunne bjerge sig og generelt føle sig
sikker i og på vandet.
3. Dokumentation for svømmefærdigheder (jf. pkt.1) ved indmeldelse, giver nye medlemmer
adgang til roning, alene i ”Lokalfarvand Fjord”, og kun i den første rosæson.
4. Herefter er det en forudsætning for fortsat roning, at medlemmet inden 2. rosæson starter, og
fremover minimum hvert andet år, aflægger en svømme-veste prøve arrangeret af klubben, eller
skriftligt overfor bestyrelsen dokumenterer svømmefærdigheder fra anden roklub, som roeren er
medlem af, eller af livredder/bassinvagt i en svømmehal/åbent vand.
5. Skal nye medlemmer foretage roning udenfor ”Lokalfarvand Fjord” i 1. rosæson, skal der
aflægges en svømme- vesteprøve, eller der skal foreligge skriftlig dokumentation for færdighederne.
6. Aktive medlemmer, der ønsker at foretage vinterroning, i medlemmets første vintersæson, skal
aflægge klubbens svømme- vesteprøve, eller forelægge skriftlig dokumentation for færdighederne,
inden der kan søges om vinterronings tilladelse, og dette evt. kan bevilges.
7. Man skal overfor bestyrelsen, minimum hvert andet år, bevise at kunne svømme mindst 300
meter uden hvil, træde vande min. 1 min. og iføre sig oppustelig redningsvest i vandet.
Dette giver mulighed for roning i ”Lokalfarvand Fjord” og ”Lokalfarvand Havet”, og det er min. krav
for godkendelse til langtursroning udenfor TCR lokalfarvand.
8. Vel gennemført selvrednings- og entringsøvelse i C1x, C2x eller C4x, jævnfør ”Lokalfarvand
Fjord” stk. 2, eller ”Lokalfarvand Havet” stk. 13, kan denne konverteres til værende dokumentation
for gennemført 300 meter svømme-veste prøve.
Dette giver mulighed for roning i ”Lokalfarvand Fjord”, ”Lokalfarvand Havet” og langtursroning
udenfor klubbens lokale rofarvand.
9. Klubbens medlemmer sikres adgang til aflæggelse af TCR svømme- vesteprøve i svømmehal eller
i åbent vand.
10. Svømme-vesteprøve gennemført i TCR regi, skal kontrolleres og registreres af en, af bestyrelsen
udpeget person.
11. Svømme- vesteprøve kan aflægges i anden svømmehal eller andet åbent vand, under
overvågning af livredder/bassinvagt eller anden roklubs repræsentant, som roeren er medlem af.
Der skal udfærdiges skriftlig dokumentation for aflagt svømme- vesteprøve, der skal sendes til TCR
bestyrelse for registrering.
12. Medlemmer er ansvarlige for at tilsende klubben skriftlig dokumentation for
svømmefærdigheder, for opretholdelse af rorettigheder.
13. Aflagt svømme- vesteprøve skal registreres i klubbens medlemssystem og fremgå af den
aktuelle medlemsliste.
14. Specielt under rouddannelse, og generelt under fortsat ro aktivitet, skal indarbejdes en erfaring
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og fortrolighed med håndtering og brug af oppustelig redningsvest. Der skal være fokus på metode
for bjergning af sig selv og materiel, her kan bla. afholdes øvelser målrettet selvredning - entring–
og vende en kæntret båd m.m. – øvelser gennemført i TCR regi.
STYRMÆND
1. Intet hold må gå ud, uden en af klubbens udnævnte styrmand, er blandt besætningen.
2. Et bestyrelsesmedlem kan tillade medlemmer, med en vis praktisk & uddannelseserfaring fra
igangværende lokal styrmandsuddannelse, men uden tildelt styrmandsret, at styre klubbens både i
”Lokalfarvand Fjord”.
3. Tildeles en midlertidig styrmandsret som beskrevet i pkt. 2, skal vedkommende gøres
opmærksom på, at denne har det fulde ansvar for båd og mandskab, dette i henhold til sø
lovgivningen, klubbens vedtægter og reglementer.
4. Klubbens styrmænd udnævnes af bestyrelsen, der kan tildele kvalificerede medlemmer rettighed
som styrmænd i klubbens daglige ”Lokalfarvand Fjord (FS), ”Lokalfarvand Havet” (HS), og DFfR
langtursstyrmand ved roning udenfor klubbens lokale rofarvand (LS).
5. Styrmænd i ”Lokalfarvand Fjord” (FS), ”Lokalfarvand Havet” (HS) og langtursstyrmænd (LS)
tildeles rettigheden i henhold til klubbens gældende retningslinjer for dette.
6. Styrmandsretten kan inddrages af bestyrelsen.
7. Styrmanden har kommandoen over bådens besætning.
8. Styrmanden må ikke indlade sig på nogen uforsigtighed ved at gå ud i stærk sø og lignende.
9. Hvis blot én af bådholdets deltagere ikke ønsker at fortsætte roningen, skal styrmanden, så vidt
det er muligt, straks søge land.
LOKALFARVAND
”Lokalfarvand Fjord”
1. Er hele Nissum Fjord – dog med begrænsninger som f.eks. fredningsområder o. lign. Områder
med begrænsninger og evt. tids afgrænsede adgangsforhold skal være opslået i bådhallen, og være
bekendt af alle ansvarshavende styrmænd.
2. Roere der skal ro i ”Lokalfarvand Fjord” bør minimum hvert andet år, i sommersæsonen og i stille
vand, tilbydes aflæggelse af en selvrednings- og entringsøvelse i C1x, C2x eller C4x+ på en
vanddybde, hvor der ikke kan bundes, gennemført af TCR.
3. Ved roning i ”Lokalfarvand Fjord” skal der i båden medbringes én af relevant EU myndighed
godkendt redningsvest til hele mandskabet.
4. Der må ikke roes længere ind mod Gl. Havn end til Redningsstationen.
5. Roning mellem solnedgang og solopgang er tilladt. Der skal da føres klart og tydeligt lys, der kan
ses alle 360 grander rundt, og kunne ses min. 2 sømil væk i klart vejr. Intet i båden må skygge for
lyskilden, som skal være vandtæt. Montering af lanterne på stage, skal ske agter på båden.
6. Herudover skal medbringes en kraftig håndlygte til signalering.
”Lokalfarvand Havet”
1. Strækker sig fra udsejling ved Thorsminde Sluse, mod nord ca. 2 km. til strandredningsnummer
C172 – med koordinater 8.119517 – 56.395767, og mod syd ca. 5 km. til Fjand Strand/Bjerghuse
strandredningsnummer C.158, med koordinater 8.12099 – 56.323983
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A. Folder med strandnummer findes i bådhallen, eller se link her:
http://strandnumre.dk/
2. Der må kun benyttes coastalbåde.
3. Hele mandskabet skal bære én af relevant EU myndighed godkendt redningsvest.
4. Roning må kun foretages når vind, strøm og øvrige vejrforhold tillader det.
A. Vind fra vest/nordvest & sydvest (pålandsvind) max. 6 m/sek.
B. Ved fralandsvind max 8 m/sek. skal roning foregå så tæt ved kysten som muligt, for
at forebygge unødig udadgående afdrift.
5. Inden et mandskab ror ud i ”Lokalfarvand Havet”, skal mandskabet tage bestik af forholdene på
og ved vandet, ved at opholde sig min. 10 min. på høften eller på stranden.
A. Når båden lægges ud fra strand, skal der tages bestik af vandstands højde,
bølgestørrelse, brænding osv.
B. Mandskabet skal forholde sig til, hvordan vind, vejr og vand reagerer.
C. Mandskabet skal være bekendt med risiko ved strøm, ved og langs kysten,
revlehuller, understrøm og revlers påvirkning af bølgernes størrelse og virkning
på båd.
D. Mandskabet skal være bekendt med ordningen ” strandredningsnummer”, og
skal i nødstilfælde kunne alarmere og oplyse lokalitetens
”strandredningsnummer”.
E. Mandskabet skal kende til den sidst opdaterede vejrudsigt for området.
F. Mandskabet skal som min. tjekke vejrdata på www.thorsmindehavn.dk og tjekke
aktuelle oplysninger på http://www.hyde.dk/thorsminde/vejrstation.asp
G. Mandskabet kan evt. kontakte havnevagten for info om strømforhold og øvrige
relevante informationer. I weekenden og efter 16.00 kontaktes vagten på
tlf. 24 23 33 45 – hverdage 97 49 70 44
7. Roning er kun tilladt i tidsrummet solopgang til solnedgang.
8. Mandskabet skal være iklædt rotøj relevant for årstidens vand- og lufttemperaturer. Det
anbefales, at mandskabet er iklædt neopren beklædning, som f.eks. sko/støvler, tights, korte som
lange, samt vest/t-shirt i forårs- og efterårsmånederne.
9. Adgang til ”Lokalfarvand Havet” sker ved ilægning af båd fra strand nord eller syd for indløb til
Thorsminde Havn/slusen.
10. Roning i vestlige slusekanal og igennem Slusen er ikke tilladt.
11. Roning fordrer at roerne har erhvervet roret i TCR, herudover en vis erfaring og rutine med at ro
med 2 årer, svarende til min. 75 km. roning med 2 årer. Roere skal mestre udlægning fra og
landgang på strand med en vis bølgegang i brændingen.
12. Både der benyttes til roning i ”Lokalfarvandet Havet”, skal være påmonteret eller medbringe en
kaste/flydeline på min. 10 meter.
13. Roere skal minimum hvert andet år i sommersæsonen, og i stille vand aflægge en selvredningsog entringsøvelse i C1x, C2x eller C4x+, og på en vanddybde, hvor der ikke kan bundes.
14. Ansvarshavende styrmand i båden skal sikre, der er1 funktionsdygtig og fuldt opladet
mobiltelefon med i båden. Styrmanden skal sikre, at der er signaldækning på telefonen før og under
roturen. Tlf. nr. til Thorsminde Redningsstation +45 97 49 71 90.
15. Alle roere skal kunne foretage et sikkert nødopkald på mobil telefon.
16. Telefonen skal pakkes og opbevares vandtæt under roturen, være indenfor rækkevidde i båden,
og hele mandskabet skal kende til telefonens opbevaringssted i båden.

4

MATERIELLET
1. Angående skader og mangler på båden og dens udstyr, påhviler det den ansvarshavende
styrmand:
A. Hvis det er muligt, straks at udbedre skade eller mangel, så båden fortsat er
funktionsdygtig.
B. Rette henvendelse til klubbens materielansvarlige, og aftale yderligere om
reparation/udbedring, - om nødvendigt at give båden roforbud.
C. Skrive notat i klubbens ”Ankeprotokol”
2. Har en båd eller et redskab været under reparation, må det ikke tages i brug, før den
materielansvarlige giver sit samtykke dertil.
3. Forvolder et medlem forsætlig skade på en båd eller andet materiel, kan medlemmet være pligtig
til at erstatte dette efter bestyrelsens skøn og afgørelse.

TCR roreglement tidligere behandlet og vedtaget; 22.7.2015, 23.7.16 og 17.3. 2018
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