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Formandens hjørne sep. 2015 

 
Nyt ro-reglement. 

 

Bestyrelsen har efter grundige drøftelser vedtaget et nyt 

reglement, som træder i kraft, når vi har fået de 30 stk. 

oppustelige redningsveste, som er omtalt nedenfor.  

 

Det nye reglement kan man se i sin fulde ordlyd andet 

sted i dette nummer af årebladet, men her vil jeg trække 

de væsentligste ting frem. 

 

Alle svømmeprøver og svømmeerklæringer er fortsat gyldige i 2 år. Nyt er, at nye medlemmer ikke 

blot kan afgive svømmeerklæringer. 

 

Når vandtemperaturen er under 12 grader, skal der på vandet bæres oppustelig redningsvest. 

Klubben har netop gennem Trygfonden fået bevilget 30 stk. oppustelige redningsveste, så også 

medlemmer som ikke har egen regningsvest kan opfylde dette krav. Bestyrelsen opfordrer fortsat til, 

at man bærer redningsvest hele året under roningen på vandet. Roklubben sørger for et årligt 

sikkerhedsgennemsyn af oppustelige redningsveste. Medlemmer der har egne veste skal holde sig 

orienteret om disse eftersyn og selv indlevere vestene til det årlige eftersyn. 

 

Det er fortsat sådan, at endags langture (det vil sige ture udenfor dagligt rofarvand) kræver at 

styrmanden har langtursstyrmandsret og at der indskrives en kontaktperson på rokortet (man skriver 

blot navn og telefonnummer). 

 

Bestyrelsen har planlagt et medlemsmøde i foråret inden standerhejsningen. På dette møde vil man 

have mulighed for at diskutere det nye reglement.  

 

Hjælp til Odense Roklub. 

 

Odense Roklub har været ude for en af de værst tænkelige ulykker som en roklub kan opleve: Brand 

og tab af næsten samtlige både. At denne brand også er påsat gør ulykken endnu mere tragisk. I 

denne situation har bestyrelsen vedtaget at give en hjælpende hånd, og efter ønske fra Odense 

Roklub har vi udlånt en 4-åres inrigger (Falstria) samt 2 ældre single-scullere. Odense har fået 

stillet 4 udstationerede 2-åres inriggere til rådighed fra DFfR og lånt outriggere fra flere sider - så 

heldigvis er de allerede roende igen i Odense, men der pågår et stort arbejde med at opbygge 

klubben! 

 

Åbent hus i august. 

 

Vores åbent hus arrangementer i august var rimelig velbesøgte, og specielt den 22. august var der 

rigtig med liv i klubben med indtil flere kæntringsøvelser.  Vi fik også på denne måde kontakt med 

potentielle nye medlemmer, og hvor mange der melder sig ind i den sidste ende er endnu ikke til at 

sige. Tak til alle de medlemmer der var i klubben disse to lørdage, og jeg tror, at vi kan sige, at 

medlemshvervning og instruktionsforløb skal næste år ikke ligge på kolde og blæsende dage i april-

maj; men skal henlægges til august, hvor alting ser pænere ud. 

 

Gert 



 

 
 

 

Glæd jer.  

Lone, Kurt, Dorte og Alice sørger for god mad 

Gæsterne sørger for godt humør 

Sædvanlige rimelige roklubpriser.  

Vi ses til en hyggelig aften.  

 

HUSK tilmelding –  

gerne i god tid og senest søndag den 20. sep. kl. 12.00: 

på Rokortet,  

på Opslagstavlen eller  

på mail alicelaursen@ofir.dk 

 

 

 

 

Frokost ved Trente Mølle i ly 

for regnen.  

Fra på gåtur af Ø-havsstien fra 

Falsled til Svanninge Bakker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manden: - Jeg kan slet ikke forstå hvor alle husholdningspengene forsvinder hen? 

Konen: - Prøv at stille dig foran spejlet med siden til, så forstår du det... 

mailto:alicelaursen@ofir.dk


 

 
 

Så er det ved at være tid til en god gammel traver – den årlige løvfaldstur på Gudenåen. 

 

Vi tager udgangspunkt i Silkeborg Roklub, hvor vi overnatter. Vi mødes i Silkeborg Roklub fredag 

aften omkring kl. 20.00 til ost og rødvin og almindelig hygge. 

 

I løbet af weekenden ror vi rundt på søerne og Gudenåen. Om lørdagen ror vi en tur på 25 – 30 km 

og om søndagen lidt mindre. Turene tilpasses efter vejret og i et tempo, hvor alle kan være med.  

Som sædvanlig holder vi pauser med passende mellemrum.  

 

Pris er 700 kr. som dækker overnatning, leje af både, mad, vin, øl, sodavand m.m. Kørsel afregnes 

særskilt med dem som lægger bil til, som vi plejer.  

 

Tilmelding til Finn på rokortet eller på mail finnmadsen.ny@gmail.com eller opslagstavlen 

 

Ved tilmelding bedes du oplyse, om du kan køre og evt. hvor mange du kan have med i bilen. 

 

Tilmelding og indbetaling senest 

den 1. oktober på reg.nr. 5056 konto 

0001287421. Husk at anføre navn 

ved betalingen.  Er der spørgsmål, er 

I velkommen til at kontakte mig på 

telefon 60 70 71 89. 

 

Hilsen 

Tur- og Motionsudvalgt 

Finn 
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Ro-reglement for Faaborg Roklub   
 

Rofarvand 

 
1. Dagligt rofarvand er afgrænset fra Ebbevejen til Svelmø. Svelmø Trille (sydspids) til Bjørnø Holme 

(Langetom) på Bjørnø og kystnært syd om Bjørnø mod Dyreborg til Dyreborg Nors udmunding. Den 
ansvarlige for ungdomsroerne fastlægger rofarvandet for ungdomsroere. 
 

2. Al roning udenfor dagligt rofarvand er at betragte som langtur og hører under DFfR's 
langtursreglement. 

 

Mandskab 

 
3. Alle aktive medlemmer skal til enhver tid have de nødvendige svømmefærdigheder og skal have 

aflagt gyldig svømmeprøve. Svømmeprøven er gyldig i 2 år. Svømmeprøven består i 300 meter 
uafbrudt svømning i åbent hav eller 400 meter uafbrudt svømning i svømmehal.  
 
Undtagelse: Tidligere har et medlem, der én gang har aflagt svømmeprøve kunnet afgive en 
svømmeerklæring om, at medlemmet fortsat besidder svømmefærdigheder. Nuværende 
medlemmer, der p.t. har tilladelse til kun at afgive svømmeerklæring, kan undtagelsesvis fortsætte 
med at afgive svømmeerklæring. En svømmeerklæring er gyldig i 2 år. Medlemmer med 
svømmeerklæringer må kun ro kystnært (det vil sige max. 200 meter fra kysten) fra Nab til 
Dyreborg Skov. Det anbefales, at medlemmer med svømmeerklæring anvender redningsvest. 
 

4. Det tillades ikke at være påvirket af alkohol på roture. 
 

5. Bestyrelsen kan fratage et medlem styrmandsret eller scullerret i tilfælde af overtrædelse af 
ro-reglementet eller søvejsreglerne. Overtrædelse af ro-reglementet kan medføre karantæne eller 
eksklusion. 

      

Roning            
 

6. På enhver rotur skal mandskabet være fuldtalligt i forhold til bådens styrmands- og ropladser. Der 
må ikke tages passagerer med (se dog pkt. 20). Bådene må ikke overbelastes. Sejlføring må ikke 
finde sted. 
 

7. På enhver rotur skal der være en styrmand med den nødvendige styrmandsrettighed, der har 
ansvaret for turen. Den ansvarshavende er den, der er noteret i ro-kortet/ro-journalen som 
styrmand. 
 

8. Når vandtemperaturen er under 12 graders celsius målt af DMI ved Klinten, skal alle i båden være 
iført godkendt redningsvest. 
 

9. Medlemmer tilbydes at deltage i kæntringsøvelser og herunder at prøve at tage redningsvest på i 
vandet.  
Rochefen har ansvar for at tilrettelægge kæntringsøvelser hvert år i august eller september.  
 

10. Alle nye medlemmer skal frigives af roinstruktør, der er godkendt af bestyrelsen. 
Alle skal kunne skifte plads i båden for at kunne blive frigivet.    
                        

11. Mandskabet skal under ledelse af styrmanden sørge for: 



 Ved afgang: At indføre holdet i ro-kortet/ro-journalen med afgangstidspunkt, forventet 
hjemkomsttidspunkt og den forventede rute for turen, samt eventuelt 
mobiltelefonnummer og kontaktperson. Holdet må kun bestå af medlemmer (se dog pkt. 
18 og 20) 

 At det fornødne antal rednings- el. svømmeveste er medbragt i båden. Bådtypen afgør om 
der medbringes redningsveste eller svømmeveste. I inriggere medbringes altid 
redningsveste. 

 At kontrollere at båden er i orden herunder bundpropper, øsekar, bådshage og ror inden 
båden sættes i vandet. 

 At alle i båden kender roreglementet. 

 Det anbefales, at der medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster. 

 Ved hjemkomst: At notere antal roede kilometer og hjemkomsttidspunkt i ro-
kortet/ro-journalen og notere eventuelle skader i materielbogen. 

 At båden tages op på broen efter ro-turen, aftørres og bringes på plads, årer og svivler 
aftørres for fedt. 
 

12. Roning fra solnedgang til solopgang er på kortture kun tilladt i inrigger og på betingelse af: 

 at styrmanden har langtursstyrmandsret. 

 at hver enkelt tur bevilges af rochefen/formanden 

 at der medbringes klart hvidt lys 
 

13. Endagsture ud over dagligt rofarvand kan ske uden tilladelse, når DFfR's langtursreglement er 
overholdt, og en kontaktperson er indskrevet i ro-journalen. Kontaktpersonen skal kende turens 
mål og forventet hjemkomsttidspunkt. Kontaktpersonen kan ændre i ro-kortet/ro-journalen, hvis 
denne telefonisk får underretning om ændringer vedrørende turen. Styrmanden skal have 
langtursstyrmandsret. Flerdagesture skal aftales med rochefen/formanden. 
 

14. Medlemmer, der ikke har styrmandsret, må styre med tilladelse fra styrmanden. 

 
15. Rochefen/formanden kan til enhver tid aflyse alle roture.  

 

16. Scullere må kun benyttes af roere, der har scullerret. Ingen kan få scullerret uden at have 
styrmandsret. Rochefen/formanden kan give dispensation under særlige sikkerhedsregler. 
 

17. Der skal gennemføres årligt sikkerhedsgennemsyn af de oppustelige redningsveste - både klubbens 
og medlemmernes privatejede. Bestyrelsen er ansvarlig for, at dette foretages. Der føres logbog 
over de oppustelige redningsveste. De medlemmer, der har private oppustelige redningsveste, er 
selv ansvarlige for at indlevere redningsvestene til det årlige gennemsyn. 
 

18. Gæster, der er aktive medlemmer af en roklub under DFfR, må ro i klubbens både, når det drejer sig 
om enkelte ture. Gæsteroere ror efter deres egen klubs ro-reglement. 
 

19. Vinterroning er roning i tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning og er tilladt efter 
følgende regler: 

 Turen betragtes som en langtur og reglerne for roning uden for dagligt rofarvand skal 
overholdes. Der skal bæres redningsvest og desuden skal DFfR’s vejledning for vinterroning 
overholdes. 

 Materialechefen anviser, hvilke både der kan benyttes. 

 Der kræves personlig tilladelse til vinterroning. Bestyrelsesformand eller rochef kan 
bevillige tilladelsen for ét år ad gangen. 
 



20. Børn fra 4 til 12 år kan i perioden 1. maj til 31. august medtages som passager, når følgende forhold 
er opfyldt: 

 Barnet medbringes på forældres ansvar 

 En af barnets forældre skal deltage i turen 

 Hele besætningen er enige om, at barnet medbringes 

 Barnet anbringes under turen hos styrmanden 

 Børn må kun medbringes i dagligt rofarvand 

 Barnet skal under hele turen være iført passende redningsvest, som anskaffes af forældre. 

 Barnet er indskrevet i rojournal som passager 

 Rochefen / Rovagt kan udstede forbud mod at medbringe passagerer. 

 Der kan kun medbringes et barn pr. båd 

 

  

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. august 2015  

 

 

 

 

 

 

 

Aftenroture 

mandag og tirsdag 

aften – og vi har 

haft fornemt 

besøg i Faaborg.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  

Jørn Caben, næstformand, tlf. 41 82 06 80 jcaben@mail.dk  

Finn Madsen, rochef, materialechef,  tlf. 60 70 71 89  finnmadsen.ny@gmail.com  

Bente Aalund, kasserer, instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 
Alice Laursen, sekretær, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk    
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

September 2015 

Man. 14. 18.00 Roaften i Faaborg – Ronetværk Fyn  

Ons. 23.  18.30 Madaften  (Alice, Dorte, Kurt, Lone) 

Oktober 2015 

Ons. 7.  17.00 Roaften med grill i Assens – Ronetværk Fyn  

9.-11.  Løvfaldstur på Gudenåen - Silkeborg 

Lør. 24.   Standerstrygning 

Lør. 24. 18.00 Middag  (gæstekok) 

November 2015 

Fre.  20.  Julemaddag 

December 2015 

Tor. 31.  17.45 Nytårsaften i Roklubben  

 

 

Bilistens rospand?? 

 
Redaktion:  

Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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