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Generelt 

§1 

At give mulighed for udøvelse af roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning i 

overensstemmelse med DFfR's Vejledning for vinterroning.  

For vinterroning gælder Thorsminde Coastal Roklubs (herefter TCR) ordinære roreglement med 

tillæg af dette vinterroningsreglements indhold. 

 

Periode 

§2 

1. Al roning, der udøves mellem standerstrygning til standerhejsning, dog mindst fra  

1. november til 31. marts det efterfølgende år, eller ved vandtemperaturer under 10 grader C, 

defineres som vinterroning. 

2. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før 

solnedgang. 

 

Område 

§3 

1 I TCR’s daglige rofarvand udøves vinterroning i Lokalfarvand Fjord. 

2. Ved vinterroning udenfor det i stk. 1 angivne område, hvor TCR har rederansvar for turen, følges 

nærværende reglement samt TCR langtursreglement. 

3 Ved vinterroning som gæsteroer i anden roklub og ved roning i denne klubs daglige rofarvand 

(gæsteroning), følges som minimum dette vinterroningsreglement, og evt. yderligere skærpelser ud 

over TCR reglement, fastlagt af gæsteklubben, der har rederansvaret for turen.  

4. Hvis det drejer sig om en langtur, gælder som minimum DFfR's langtursreglement, TCR 

roreglement og TCR vinterroningsreglement. 

 

Udøvere 

§4 

1. Vinterroning kan kun udøves af frigivne roere, med den fornødne erfaring. 

2. Roere der ønsker vinterroningstilladelse, skal ansøge bestyrelsen skriftligt om dette. 

3. Enhver, der ønsker at udøve vinterroning, skal godkendes af bestyrelsen.  

Godkendelsen gælder for en vintersæson ad gangen. 

4. Medlemmer under 18 år, der ønsker godkendelse til vinterroning, skal medbringe 

forældres/værges accept med underskrift, inden behandling af ansøgning i bestyrelsen. 

5. For at blive godkendt til vinterroning, skal der inden ansøgning til bestyrelse, være aflagt 

svømme/veste prøve i henhold til klubbens ordinære roreglement. 

6. Vinterroere skal i forbindelse med godkendelse, registreres af bestyrelsen. Registrering af 

rettighed vil fremgå af medlemslisten på www.thorsminderoning.dk  

I sammenhæng med godkendelsen skal roeren have udleveret/henvises til klubbens 

vinterroningsreglement, og roeren er forpligtet til at sætte sig ind i, og følge reglementets 

forskrifter. 

 

Sikkerhed 

§5 

1. Alle der ror vinterroning jfr. nærværende reglement, skal bære en af én relevant EU myndighed 

godkendt redningsvest. 

http://www.thorsminderoning.dk/


2. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning. 

3. Vinterroning må aldrig udøves alene. Man skal som minimum være 2 roere på vandet ad gangen 

(f.eks. min. 2 stk. 1X eller én 2X). 

4. Alle udøvere af vinterroning skal medbringe en mobiltelefon. Såfremt telefonen ikke er vandtæt, 

skal den opbevares i en vandtæt pose. Den skal opbevares på en sådan måde, at denne er let 

tilgængelig i tilfælde af uheld. 

Telefon nummer på Thorsminde Redningsstation +45 97 49 71 90, skal være tastet ind på de 

telefoner, der medbringes i båden. 

5. Der må kun roes i isfrit farvand og kyst skal følges tæt, så vidt bundforholdene giver mulighed for 

det.  Der må ikke være fare for overisning, og der må ikke roes ind i områder med driv- eller grødis 

Derudover skal der i hvert enkelt tilfælde tages højde for risici som vand- og lufttemperatur, 

sigtbarhed og vind således, at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. 

6. Ansvarshavende styrmænd, der ror ud på Nissum Fjord, skal inden afgang fra TCR, sikre at turen 

indføre i TCR roprotokol, og herudover, at der laves aftale med ”sikkerhedspersoner på land” (andre 

klubmedlemmer, familie osv.) med info om mandskab, hvilke båd der benyttes, afgangstid, 

forventet roretning på fjorden og forventet hjemkomst til TCR.  

 

Ansvarshavende styrmand er forpligtet til at sikre meddelelse til ”sikkerhedspersoner på land”, hvis 

turen ændres eller forlænges. 

 

Ansvarshavende styrmand er ved hjemkomst til TCR forpligtet til at meddele turen afsluttet til 

”sikkerhedspersoner på land”. 

 

Materiel 

§6 

1. Der roes kun i både, der er ”frigivet” til vinterroning. 

2. Det påhviler den tur ansvarlige styrmand at sikre, at isætning og optagning af både sker på en 

måde, der er forsvarlig for materiel og roere. Dette omfatter bl.a. at tilgangen til vandet er ryddet 

for evt. is og sne. 

 

Overtrædelser 

§ 7 

1. Ved overtrædelser af ovennævnte reglement bliver retten til vinterroning inddraget af 

bestyrelsen. 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


