
Fase 2 i genåbningen af Faaborg roklub gældende fra 18. maj under 

forudsætning af, at myndighedernes, DFfR`s og bestyrelsens anbefalinger 

overholdes. 

 

Myndighedernes generelle anbefalinger er: 
• Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre 
• Ingen deltager mod egen vilje 
• Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme. 
• Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man 

kan komme i klubben igen. 
• Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og 

passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe 
på sig selv og andre. 

• Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik. 
• Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.  

•                                  

  

DFfR har besluttet at tilpasse anbefalingerne til roklubberne om, hvordan de bør 
forholde sig under corona situationen.  
DFfR anbefaler at klubberne: 

• Organiserer faste rohold på op til 10 personer 

• Tillader roning i alle bådtyper 

• Tillader højst 10 personer til stede ad gangen i alt i bådhallen og på broen på 
samme tid. 

• Har øget fokus på hygiejne 
 

Faaborg roklubs retningslinier: 
Faaborg roklub er fortsat lukket, selv om standeren er hejst. Der er nu adgang til 
bådhallen og bådene, men ikke til roergometre, omklædningsrum, opholdsstue, 
terrasse eller køkken. 
 
Hvert medlem er ansvarlig for at begrænse muligheden for smittespredning. 
 
Der kan roes i alle bådtyper. 
 

• Der kan roes i mindre og faste grupperinger af op til 10 personer. 
• Hvert medlem kan kun være med i én gruppe på højst 10. 
• Medlemmer, der ønsker at være i en mindre gruppe kan vælge dette. 
• Man bør anvende forskudt tidspunkt for roning. Ingen åben roning. 
• Turene kan slås op under aktiviteter på rokort med angivelse af tidspunkt og 

hvilke medlemmer indenfor den faste gruppe, der deltager i turen. 
• Sportsroning ikke tilladt endnu. 



• Der må kun være op til 10 personer i alt i bådhallen og på bådebroen på 
samme tid. Man holder afstand. 

• Man møder op omklædt og bader hjemme. 
• Toilettet i damernes omklædningsrum kan bruges om nødvendigt, men 

enhver, der har brugt toilet og håndvask rengør det efter sig. 
• Hænderne sprittes af før rigning af bådene. 
• Der skiftes kun plads i inriggerne, hvis alle er enige om det. 
• Efter brug skal hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed –  

afvaskes med sæbevand. Brug opvaskemiddel som er fedtopløselig. Der står 
spande med opvaskemiddel og børster i bådhallen, men klude til aftørring 
medbringes hjemmefra og vaskes hjemme. 

• Klubredningsveste skal rengøres (afvaskes med sæbevand) efter brug. 
• Se DFfR´s video om god håndhygiejne til inspiration (www.roning.dk). 

 
• Der er adgang til afspritning i bådhallen i henhold til myndighedernes påbud. 
• Afsprit berøringsflader. Vær opmærksom på alle berøringspunkter i 

bådehallen, dørhåndtag, tastatur og mus ved computer. 
 
Indtil videre gives der dispensation for aflagt svømmeprøve, da svømmehallerne 
er lukkede. 
 
Ergometerroning må desværre vente.  

 
Disse retningslinier gælder i første omgang frem til og med d. 8. juni 2020, hvor vi 
håber på færre restriktioner. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 

 
  
Der kan trænes  igen under kontr ollerede forhold. D en enkelte rokl ubs l edelse sørger for at organiser e aktiviteterne i  henhold til myndigheder nes anbefali nger og i forhold til de r ammer som  angives :  

http://www.roning.dk/

