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ANSVARSHAVENDE STYRMAND 

1.1 Indledning 
Korttursstyrmandskursets formål er at kvalificere dig til at udøve godt sømandskab 

og træffe de rigtige valg som ansvarshavende styrmand.  

Når du får tildelt styrmandsret af bestyrelsen, så påtager du dig et stort ansvar og 

en del pligter. Men styrmandsretten giver også mange muligheder og oplevelser: 

Du har frihed til at sætte et hold med gode kammerater. Og du har indflydelse på 

hvor turen skal gå hen og hvornår det foregår. 

1.2 Ansvar og pligter 
Ansvaret er defineret i søfartslovene, DFfR’s love og klubbens vedtægter. 

 

Ansvaret for, at gældende sejladsregler (søvejsregler, regler for sejlads i visse dan-

ske farvande eller regler for et bestemt farvandsafsnit) overholdes, påhviler den 

enkelte skibsfører og/eller vagthavende navigatør eller sømand.  

 

Søloven På ethvert skib skal der i henhold til § 3, stk. 1 i lov om skibes bemanding være en 

fører. Dette krav er uafhængigt af skibets størrelse og gælder principielt også for 

en sejljolle eller en robåd.  

Den omstændighed, at myndighederne ikke stiller krav om en bestemt uddannelse 

af den pågældende, fritager ingen for ansvar. 

 

For robåde under DFfR betyder det, at ansvaret ligger hos den, der er 
skrevet ind i roprotokollen som ansvarshavende styrmand - uanset hvor han 
sidder i robåden. Dermed er det også ham, der kan gøres erstatningspligtig. 

 

Strafansvar Ved ulykker kan den ansvarshavende styrmand kræves retsforfulgt efter søloven 

eller straffeloven som enhver anden skibsfører. Der findes flere sager, hvor roere 

er blevet dømt efter straffeloven/søloven.  

 

Husk - ukendskab til loven er ingen undskyldning for ikke at overholde den. 

 

Forsikringer Som ansvarshavende styrmand skal du have kendskab til klubbens og dine egne 

forsikringsforhold. 

 

Ansvarsforsikring: 

Når du er ansvarshavende styrmand, så er det din egen private ansvars-
forsikring, der dækker ved skade.  
Kontroller hvordan din forsikring dækker. 

 

En almindelig, privat ansvarsforsikring dækker oftest personskade uafhængigt af 

bådlængde samt tingskade forvoldt af både under 5,5 meter. 

DFfR har tegnet en ny, kollektiv ansvarsforsikring, som skal ses som en tillægs-

forsikring til din almindelige ansvarsforsikring. Den nye tillægsforsikring, dækker 

hvis der sker tingskade på 3.persons ejendom, forvoldt af en båd, som er over 

5,5 meter.  
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Pligter  

Den ansvarshavende styrmand har følgende pligter: 
 

• at kontrollere og godkende materiellet inden turen begynder 

• at sikre sig at mandskabets kvalifikationer er i orden til den aftalte tur 

• at indskrive turen i klubbens roprotokol (Rokort) og derved overtage ansvaret 
for båd og mandskab 

• at sørge for at roningen finder sted i henhold til de til en hver tid gældende 
love og regler 

• at være orienteret om de aktuelle vejrforhold 

• at være fortrolig med søvejsregler og styreteknik 

• at sørge for at mandskabet opfører sig korrekt på hele turen. 

• at sørge for at materiellet bliver rengjort og lagt på plads efter turen ifølge de 
regler, som findes i klubben 

• at notere tidspunkt for hjemkomst og den roede distance og at notere eller 
give besked om eventuelle skader på materiel eller på 3. mands ejendom 

• at meddele forsinket hjemkomst til klub og evt. pårørende 

• at tage vare på at en oplagt båd bringes hjem så hurtigt som muligt. 
 

 

 

 

Moralsk forpligtigelse På turen må der ikke herske tvivl om, hvem der er turens leder (ansvarshavende 

styrmand), da denne har det afgørende ord mht. turens afvikling. Styrmanden skal 

til gengæld lede turen ud fra den svageste roers formåen. 

Har der været problemer på turen, bør styrmanden indberette dette til bestyrelsen, 

som så kan tage affære efter klubbens eller DFfR’s vedtægter. 

 

Roreglement Rungsted Roklub har et roreglement og et vinterroningsreglement. Du kan finde 

dem (og en pixi-udgave til et hurtigt overblik) bagest i denne mappe. 

 

Rokort Roprotokollen er programmet Rokort. Du kan skrive turen ind fra pc'en i klubben 

(du åbner bare programmet fra pc'ens skrivebord - du skal ikke logge dig ind).  

Du kan også skrive turen ind fra smartphone. Der bruger du dit medlemsnummer 

og din personlige adgangskode til at logge dig ind. 

 

 
Det navn, der vælges først, sætter Rokort automatisk som ansvarshavende 

styrmand. Det skal være den med mest erfaring i bådtypen.   

Når turen 

afsluttes, 

tilrettes evt. km 
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MATERIELLET 

2.1 Indledning 
Den vigtigste del af materialet er båden. Den ansvarshavende styrmand har 

ansvaret for, at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen. ("Fuld sødygtig 

stand" betyder bl.a., at båden ikke må lastes for tungt. Der skal være nok fribord).  

Derfor skal du have viden om klargøring, løft af båd, nødreparationer mv.  

2.2 Bådens opbygning 
Der kan forekomme variationer mellem forskellige bådtyper fx træ- og plastbåde, 

nittede eller limede, men de grundlæggende båddele er som beskrevet. 

 

Køl og kølsvin Bådens skrog er opbygget af køl og kølsvin, hvorfra spanterne rejser sig. 

Spanterne er beklædt med bord, nederste bord (1. bord) er kølbordet, øverste bord 

er råholtet.  

Øverst findes essingen (rælingen), der yderst er forsynet med en stødliste. 

 

Svøb For yderligere at afstive bordene er der anbragt svøb (tynde lister) mellem spanter-

ne. Ved svirvlerne er der anbragt ekstra kraftige spanter. 

Limede både har ikke svøb. 

 

Rum Båden er opdelt i tre rum: forrum, sidderum og agterrum.  

For- og agterrum er adskilt fra sidderummet med vandtætte skotter. 

 

Dæk For- og agterdæk består af plast, bomuldsdug eller finer.  

Flag- og standerbøsningerskal være korrekt fastgjort, så der ikke kan trænge vand 

ned i rummene. 
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Inspektionsluge Evt. inspektionsluge er til indvendig kontrol af agterrummet. 

 

Luger For- og agterluger skal altid være i funktionsdygtig 

stand.  

Lugerne skal være tætte og skal kunne fastgøres 

(skudrigel, overfald, hasper el.lign.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skvatbord Skvatbordet fungerer som bølgebryder og forhindrer vand i at trænge ind i for- og 

sidderum. 

 

Sidelangrem Sidelangremmene medvirker til at give båden styrke og anvendes ved løft af 

båden. 

 

Midterlangrem Midterlangremmen giver også båden styrke. Her kan mandskabet træde sikkert, 

når de bevæger sig i båden. Midterlangremmen er ikke altid en gennemgående 

liste, da den kan være afbrudt mellem toftearrangementerne. 

 

Toftelister Tofte- og diagonallister udgør også en del af bådens styrkemæssige konstruktion. 

 

Sæder Sædearrangementet består af rullesæde og 

køreskinner.  

Køreskinnerne kan være af stål eller nylon. 

 

 

 

 

Bundbrædder Ved styrmandssædet og ved roernes pladser ligger der bundbrædder. Det er dem, 

man træder på. Bådens bord er kun 4 mm tykke og kan ikke bære vægten af en 

roer direkte.  

Snit gennem outrigger Snit gennem inrigger 
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Åregangene Årerne arbejder i åregangene, de kaldes svirvlerne. 

Svirvlen lukkes med en "havelåge". 

 

 

Årerne Årerne inddeles i håndtag, indre skaft, ydre skaft, halsen og 

bladet. 

Åren hviler i svirvlen på området mellem indre og ydre skaft. 

Når åren arbejder i svirvlen, er den beskyttet af en lomme med en fastgjort 

klemring. 

 

 
 

De fleste af klubbens årer er lette fiberårer. Enkelte både har de træårer. 

Fiberårer findes i flere varianter, hvor macon og big-blades er de almindelige.  

Det er vigtigt, at årene passer til den båd, de skal anvendes i. Roerne bør være 

vant til at ro med de valgte årer, og gearingen skal afpasses efter deres styrke. 

 

 

Roret Roret består af rorplade, juket (den vandrette plade) 

og ror-/styrelinen.  

Roret fastgøres til båden med beslag eller rorpind. 

 

 

 

 

 

Fangliner Fanglinerne anvendes til fortøjning.  

Linerne skal være af god kvalitet og have tilstrækkelig længde (min. 3 meter). 

 

Bundpropper Rummene er forsynet med bundpropper, så vand kan løbe ud. 
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2.3 Tilbehør 
Redningsveste Redningsveste skal være typegodkendt af en relevant myndighed inden for EU. 

Der anvendes enten oppustelige eller almindelige redningsveste. Redningsveste er 

sikkerhedsudstyr og skal behandles med omhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stander og flag Klubstander og DFfR-flag.  

De anbringes henholdsvis for og agter på båden i tilhørende bøsninger. 

 

Bådshage Bådshagen bør være gjort fast i båden. 

 

Øsekar Øsekar (bør være gjort fast til båden) - og medbring gerne to. 

 

Lygte I henhold til søvejsreglerne skal der medbringes lygte ved roning efter 

mørkets frembrud. 

Ved roning i mørke skal den ansvarshavende styrmand være 

langtursstyrmand - se roreglement. 

 

Fender Fendere bruges til at beskytte båden, 

når der fortøjes ved en bro.  

 

Bådruller To bådruller kan lette mange 

situationer, hvor løft kan være 

vanskelige, især ved landgang og 

afgang på åben kyst.  

Vær opmærksom på roreglementets 

regler om landgang for 

korttursstyrmænd. 

 

Fendere eller bådruller kan være en 

hjælp, når en båd skal trækkes op på det skrå slæbested fx ved ekstremt lavvande 

eller begrænsede kræfter. Sørg for, at du har fået instruktion i, hvordan det skal 

gøres, så båden er i balance. 
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2.4 Klargøring og vedligeholdelse 
 

Den ansvarshavende styrmand har pligt til at kontrollere materiellet og i den 
daglige roning skal bådens dele løbende vedligeholdes. 

 

Årer Kun træårerne smøres med årefedt på lommens flade side ved klemringen før 

hver rotur. Kontroller at klemringen er fastspændt. 

 

Bundpropper Kontroller at bundpropperne kan skrues ubesværet i. Gevindet renses for 

urenheder. 

 

Hjul Kontroller rullesæderne: Rengør hjul, hjulaksler og hjulskinner. 

 

Skinner Smør aldrig køreskinnerne. Kontroller at enderne på skinnerne ikke har skarpe 

kanter, der ødelægger roernes lægge. 

 

Spændholt Kontroller at beslagene ikke er ved at være slidt igennem og at splitten kan flyttes. 

 

Åregange Nylonsvirvler efterses for slid og fejl ved ”havelågerne”.  

Det er en god ide at kontrollere at splitten ved havelågen ikke er ved at arbejde sig 

ud, så den falder i vandet under roningen. Splitten kan klemmes på plads, men 

hvis den glider nemt i bøsningen, er det slitage, og svirvlen skal udskiftes. 

Er uheldet ude kan et snørebånd bruges som nødreparation. 

 

Dæk For- og agterdæk efterses for huller og revner; reparer evt. med tape (- og fejlmeld 

båden). 

 

Luger Går lugerne trægt, kan skinnerne evt. smøres. Lugerne er en del af bådens 

sikkerhedsudstyr. Derfor skal de altid være tætte og skal være fastgjort/låst under 

roning. Ellers kan lugen blæse af eller forsvinde, hvis båden kæntrer. 

 

Roret Efterse roret for revner. Rorlinen og rorbeslag skal være forsvarligt fastgjort til roret. 

Styrelinen skal være så lang, at styrmanden nemt kan komme til at bruge den. 

 

Fangliner Fanglinerne skal være forsvarligt fastgjort til båden. Kontroller at enderne ikke 

flosser. 

 

Redningsveste Uanset den valgte type vest, skal den enkelte vest tilpasses til den enkelte roer. 

 

Korrekt løft Husk at båden kun må løftes i sidelangremmen - eller for og agter ved løft under 

kølen.  

 

Understøtning Når båden placeres på land fx under klargøring eller ved rengøring, skal den være 

understøttet. På bådpladsen kan båden lægges på bukke. 

 

Båden skal støttes under skottene og aldrig på midten. 

 

Vores bådvogne bruges til både 2-åres og 4-åres inriggere. Båden placeres, så der 

er lige langt fra vognens gjorde til bådens skot i både for og agter. 

Bådvogne med sorte håndtag må kun bruges til 2-åres inriggere. 
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2.5 Efter turen 

• Båd og bundbrædder skal rengøres, spules og tørres af, før båden sættes på 

plads i bådhallen.  

• For- og agterluger og inspektionsluge skal være åbne, når båden står i båd-

hallen, så båden kan tørre.  

• Træårer skal rengøres for årefedt og lægges/hænges på plads. Svirvler tørres 

af for årefedt. 

• Rengør køreskinnerne efter hver rotur.  

• Efter hver rotur skal bådens tilbehør lægges på plads.  

• Redningsveste skal hænges til tørre. 

 

Den ansvarshavende styrmand har pligt til at kontrollere materiellet og i 
samarbejde med mandskabet udføre reparationer i størst muligt omfang.  
Gør så meget du kan selv og be' om hjælp, så du lærer mere. 
Fejl og mangler, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, SKAL registreres i 
Rokort. 

 

 
 

 
 

Beskriv skaden så udførligt som muligt. Ring/snak gerne med dem, der ordner 

både - og med rochef/formand, hvis skaden er sket i forbindelse med et uheld.  
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VIND, VEJR OG BØLGER 

3.1 Indledning 
Vejret har stor indflydelse på, hvordan en rotur vil forløbe. Derfor er det også vigtigt 

at gøre sig klart, hvordan vejret er, inden du tager af sted og dermed vurdere, om 

det er forsvarligt at gå ud. Du skal også danne dig et overblik over vejrsituationen 

for det tidsrum, roturen varer.  

 

Vurderingen af om du skal gå ud i det aktuelle vejr er også afhængig af 
mandskabet - fx roernes kræfter og erfaring. 

 

Pjecen ”Værd at vide om vejr og bølger”, som er udgivet af Søsportens 

Sikkerhedsråd, www.soesport.dk giver en fin og kortfattet forklaring om vejret.  

Der er i det følgende trukket nogle punkter frem, som er specielt vigtige for roeres 

færden på vandet. 

 

3.2 Oplysninger om vejret 
Gode prognoser Vejrudsigter er mest nøjagtige, når de gælder for den nærmeste fremtid. De bliver 

mere og mere unøjagtige jo flere døgn, de rækker frem. Derfor er det bedst at tage 

den allernyeste vejrudsigt, lige inden I tager ud på vandet. 

 

Der findes mange hjemmesider på internettet med meteorologiske oplysninger. Det 

gode ved vejroplysninger på Internettet er bl.a., at man kan få de nyeste oplysnin-

ger præsenteret med både tekst og billeder, og at man kan få både oversigter, 

observationer og prognoser.  

 
DMI DMI har hjemmesider med gode informationer om vejr og hav. De findes på 

adresserne dmi.dk på ocean.dmi.dk. 

 
Farvandsvæsenet En anden god vejrside er FCOO.  

Her kan du finde både oversigter og tekster med udsigter for vejret i farvandene. 

Der er også prognosekort for det kommende døgn for fx vind, bølger, dønninger, 

strøm og temperatur.  

Udenlandske  

vejrtjenester www.yr.no 

Vejrtjenesten dækker også Danmark  

  

http://www.soesport.dk/
http://dmi.dk/
http://ocean.dmi.dk/anim/index.php
http://ifm.fcoo.dk/
http://www.yr.no/
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Sejlsikkert Der er i et samarbejde mellem Trygfonden, Søfartsstyrelsen, Søsportens Sikker-

hedsråd og DMI udviklet en APP til mobiltelefonen. Den giver dig oplysninger om 

vind, vejr, strøm, farvandsadvarsler og skydeøvelser. Du kan hente APP’en her 

 
 
 

 

 

 

3.3 Vindstyrken 
Vinden dannes i et samspil mellem varme/kulde, lys/mørke, og jordens rotation. 

For roere er det især interessant, hvor kraftig vinden må være, når vi er ude at ro. 

Det kan der desværre ikke gives et entydigt svar på, da det i høj grad er en vurde-

ringssag, om det er forsvarligt at gå på vandet.  

Men et par billeder kan måske hjælpe lidt 

 

I den gamle Beaufort-skala går vindstyrken fra 1 (svageste) til 12 (orkan). For 

roningen er det dog primært 2, 3 og 4 der er væsentlige. 

 

Vindstyrke 2 
 
Ved vindstyrke 2 blæser det fra 1,6-
3,3 m/s (eller 4-6 knob). Denne vind 
kaldes Svag vind.  
Bølgerne er små, korte men velde-
finerede. Bølgerne har et glasagtigt 
udseende og bryder ikke. Bølgerne 
ligner nærmest et hønsenet. Der er 
ingen skumtoppe. Bølgehøjden er 
omkring 0,2 meter.  

Vindstyrke 3 
 
Ved vindstyrke 3 blæser det fra 3,4-
5,4 m/s (eller 7-10 knob). Denne 
vindhastighed kaldes Let vind. 
Bølgerne er kraftige småbølger, 
hvor toppene begynder at brydes, 
så der dannes et glasagtigt skum. 
Bølgehøjden kan være op til 
omkring 0,6 meter. 

 

Vindstyrke 4 
 
Ved vindstyrke 4 blæser det fra 5,5-
7,9 m/s (eller 11-16 knob). Denne 
vindhastighed kaldes Jævn vind. 
Bølgerne er mindre bølger, som har 
hyppige skumtoppe. Bølgehøjden er 
omkring 1,0 meter, når der har 
været plads og tid nok til at bygge 
bølgerne store. 

 

  

https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-tur-paa-havet/sejlsikkert-app
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3.4 Bølger 
Eksempler på bølger: 

 

Bevæger vinden og strømmen sig i 
samme retning, bliver det lange, runde 
bølger. 
 
 
 
 
- Men går vind og strøm i hver sin 
retning, bliver bølgerne mere krappe, 
og der er større fare for at de brækker. 

3.5 Skyer 

 

 

 
 

Se ikke kun på vandet mens du ror, men også op på skyerne og på, hvordan de 

bevæger sig. Flytter de sig hurtigt, kan det være en advarsel om vejrskift.  

"Reglen" er, at bygeskyer giver regn og kraftig vind, hvis de selv er højere end 
afstanden fra deres underkant til jorden. 
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3.6 Koldfront 
Vindspring En frontpassage har betydning for roere. Vejret kan skifte hurtigt og voldsomt i 

form af kraftig vind, megen nedbør og temperaturfald.  

 

  
 

Når en stor bygesky (cumulonimbus) passerer i forbindelse med en koldfront, vil 

man opleve, at vinden tiltager. Skyen er som regel forbundet med torden.  

 

3.7 Torden 
Det er kastevindene der følger med tordenbygerne, der ofte er den største 

udfordring for et rohold.  Vinden kan være kraftig og skifte retning ekstremt hurtigt.  

Det kan være svært at tage et rotag og båden kan ikke styres. 

 

Kan du høre torden, så prøv at tælle fra lyn til skrald (fx 21 - 22 - 23), så du kan 

vurdere, hvor langt det er væk, om det kommer nærmere, og om I kan nå tilbage til 

klubben før, det er over jer. 

 

I torden bør du søge mod land og om muligt gå i land. 

 

Er der høje træer skal du ikke gå i land, men ro så kystnært som muligt. Man skal 

ikke søge ly under træer hverken til vands eller til lands. Lyn vil slå ned i den 

højeste genstand fx en mast eller et træ. 

Er det ikke muligt at komme i hus, så undgå selv at blive det højeste punkt. Det gør 

du ved at sætte dig på hug og krølle dig mest muligt sammen og røre jorden 

mindst muligt. 

 

3.8 Tåge 
Man kan godt ro i tåge, men man skal være sikker på at kunne se land hele tiden. 

Når først der er tåge hele vejen rundt om båden, er det ikke længere muligt at sigte 

og ro mod land.  

Det er godt at have et kompas ved hånden, og det findes i de fleste mobiltelefoner. 

 

Er du i tvivl? 
Bliv inde eller søg mod land til der er sigt igen. Husk - de andre på havet kan 
heller ikke se dig. 
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KOMMANDOER 

 
 

4.1  Indledning 
En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare 

kommandoer i alle situationer, der kan opstå på en rotur. Praktisk øvelse i brug 

hjælper til dette. 

 

I kritiske situationer er det vigtigt, at styrmanden kan få mandskabet til at gøre det 

der ønskes, og gøre det i præcis det rette øjeblik. Kommandoerne skal derfor være 

tydelige med hensyn til hvilken side i båden der skal gøre hvad, hvornår det skal 

gøres, og hvornår roerne skal holde op med at gøre det. 

 

Vejr og bådens længde kan gøre det nødvendigt, at styrmanden taler højt, således 

at etteren kan opfatte kommandoen - og roerne skal koncentrere sig om at høre 

kommandoen. Det er altid styrmandens ansvar at båden manøvreres korrekt. Det 

er ikke en undskyldning at roerne ikke gjorde, hvad der blev sagt. 

 

Nogle kommandoer kræver en forvarsling, så roerne er forberedt på den 

kommando, som kommer kort tid efter. 

For eksempel: ”Klar til at kvarte åre” (ophold) ”kvart åre”.  

Forvarslingen er en del af kommandoen og yderligere forvarsling er ikke 

nødvendig. ”Til roning klar – ro” skal ikke varsles, så kommandoen fejlagtigt bliver 

til ”Klar til at ro – til roning klar – ro”. 

 

Nogle kommandoer gives kun til den ene side af båden, så nævnes siden (styrbord 

eller bagbord) før selve kommandoen. 

For eksempel: ”Styrbord – vel roet” eller ”Bagbord – sæt i”. 
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4.2  Kommandoer til at gå ombord og fra borde 

1 og 2 ombord 
Varsling: ”Et og to klar til at gå ombord” 

Kommando:  ”Et og to – ombord” 

Udførelse: På denne kommando anbringer roerne forsigtigt den fod, der er 

nærmest båden på bundbrættet mellem spændholt og sæde. 

Derefter sætter de en hånd på hver ræling, og den anden fod 

placeres ved siden af den første. Så sætter de sig roligt på sædet 

og anbringer fødderne i spændholtet. 

Hensigten: Roerne skal samtidig i båden (to og to). 

 

 
 

3 og 4 ombord 
Varsling: ”Tre og fire klar til at gå ombord” 

Kommando: ”Tre og fire – ombord” 

Udførelse: De to andre roere går ombord som ved kommandoen ”Et og to – 

ombord. 

Hensigten: Roerne skal samtidig i båden (to og to). 

 

1 og 2 (3 og 4) fra borde 
Varsling: ”Klar til at gå fra borde” 

Kommando: ”Et og to (tre og fire) – fra borde” 

Udførelse: Roerne kører frem på sædet, anbringer fødderne på 

bundbrædderne, tager fat i begge rælinger, rejser sig og sætter 

den nærmeste fod på broen først, træder derefter ud af båden. 

Hensigten: Roerne skal samtidig ud af båden (to og to). 

 

4.3  Kommandoer til at komme fri og skabe balance 

Sæt af (fra) 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Sæt af” eller ”Sæt fra” 

Udførelse: Den eller de roere, der sidder naturligt for afsætning, sætter af. 

Om nødvendigt og muligt bruges bådshage eller årehåndtag. Der 

sættes aldrig af med årebladet! 

Hensigten: Båden skal fri af broen eller andet tillægningssted.  
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Balance 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Balance” 

Udførelse: Roerne sidder i vel-roet stillingen og trykker årehåndtaget ned på 

rælingen. Styrmanden skaber balance ved at flytte sig på 

styrmandssædet. Ved kraftig ubalance kan det være nødvendigt 

at flytte rundt på vanddunke eller andre tunge genstande. 

Hensigten: Der skabes ligevægt i båden, hvilket er vigtigt for såvel 

sødygtigheden som for roernes træk (træk med skæv ryg 

undgås). 

 

4.4  Kommandoer til at starte roning eller skodning 

Til roning klar 
Varsling: Ingen. Er varsling i sig selv. 

Kommando: ”Til roning klar” 

Udførelse: Roerne kører langsomt frem på sædet og strækker armene. 

Hensigten: Klarmelding til at roningen skal påbegyndes om få sekunder. 

 

 
 
Ro  
Varsling: Varsles af ”Til roning klar” kommandoen. 

Kommando: ”Ro” 

Udførelse: Roningen påbegyndes og skal fortsætte indtil anden kommando 

afbryder den. 

Hensigten: Roningen skal begynde umiddelbart i forlængelse af 

kommandoen. I tilfælde hvor det er vigtigt at roningen ikke 

ophører unødigt (fx ved krydsning af sejlrende, overhaling eller 

undvigemanøvre) bør styrmanden gøre roerne opmærksom på 

dette og grunden dertil. Når der ros under normale forhold igen, 

bør styrmanden ligeledes gøre opmærksom på det. 
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Til skodning klar 
Varsling: Ingen. Er varsling i sig selv. 

Kommando: ”Til skodning klar” 

Udførelse: Årens håndtag trækkes ind til kroppen. Den hule side af 

årebladet vendes mod stævnen. 

Hensigten: Båden skal til at bakke. 

 

Skod  
Varsling: Varsles af ”Til skodning klar” kommandoen. 

Kommando: ”Skod” 

Udførelse: Årebladet svinges ned i vandet, armene strækkes og roerne 

kører frem på sædet. Der fortsættes med at skodde til der gives 

kontraordre. Åren skives mellem tagene. 

Hensigten: Båden bakker. I denne situation skal styrmanden være yderst 

opmærksom, da han/hun sidder med ryggen til sejlretningen. 

Desuden kan roret ikke bruges til at styre båden, men kun 

årerne. 

 

 

4.5  Kommandoer til at ændre fart eller standse 

Vel roet 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Vel roet” eller ”Det er vel” 

Udførelse: Roningen eller den manøvre, der er under udførelse, skal straks 

ophøre og roerne indtager vel-roet stillingen med strakte arme og 

ben. Ved roning skal kommandoen altid falde ved slutningen af 

taget (undtagen hvor den er starten på kommandoen ”vel roet – 

sæt i – sæt hårdt i”). 

Hensigten: Rotagene skal ophøre, men båden skyder stadig fart gennem 

vandet. 

 

Småt roning 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Småt roning” 

Udførelse: Åren føres let gennem vandet med samme kadence som før, 

men trækket er svagere, således at styrefart opretholdes. 

Hensigten: Båden fortsætter for ca. halv kraft, hvorved en langsom fart 

opnås til passage af vanskeligt farvand, forhindringer eller andre 

tilfælde, hvor styrmanden ønsker langsom fart. 
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Lige træk 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Lige træk” 

Udførelse: Åretaget genoptages med normal kraft af den side, som forinden 

havde fået kommandoen ”Småt roning”. 

Hensigten: Kommandoen bruges til at ophæve ”Småt roning” kommandoen i 

en af bådens sider. 

 

Fuld træk 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Fuldt træk” 

Udførelse: Alle roere ror igen med normal kraft. 

Hensigten: Kommandoen bruges til at ophæve ”Småt roning” kommandoen i 

det tilfælde hvor ”Småt roning” gjaldt alle roerne. 

 

Sæt i 
Varsling: Hvis der er god tid, kommanderes der ”Klar til at sætte i”. 

Kommando: ”Sæt i” (hvis det er muligt bør der først kommanderes ”Vel roet” 

eller ”Det er vel”). 

Udførelse: Roerne sænker straks det skivede åreblad ned umiddelbart 

under vandoverfladen. (Årebladets forreste kant drejes lidt for at 

fange vandet, glide på vandet).  

Bemærk: Styrmanden skal sikre sig at roerne i denne stilling 

sidder med strakte arme og ben således at det stærke tryk på 

åren kan modstås. 

Hensigten: Manøvre der kraftigt bremser bådens fremdrift. 

 

Sæt hårdt i (skod igennem) 
Varsling: Normalt ingen, idet ”Sæt i” kommandoen er varsling om at ”Sæt 

hårdt i” kan komme. 

Kommando: ”Sæt hårdt i”, kan efterfølges af ”Skod” eller ”Skod igennem” 

Udførelse: Når årebladet allerede er skivet under overfladen som følge af 

kommandoen ”Sæt i”, drejes det nu hurtigt, så årebladet står 

lodret i vandoverfladen med den hule side mod bevægelses-

retningen. 

Det er af yderste vigtighed at roerne strækker arme og ben for at 

kunne modstå presset på åren. I modsat fald vil båden ikke blive 

bremset tilstrækkeligt og roerne kan i værste fald komme til 

skade. 

Hvis kommandoen ”Sæt hårdt i” efterfølges af kommandoen 

”Skod” eller ”Skod igennem” påbegyndes skodningen 

umiddelbart fra den aktuelle stilling, og fortsætter med nye 

skoddetag indtil andet kommanderes. 

Hensigten: Kommandoen bruges hvor ”Sæt i” kommandoen ikke er 

tilstrækkelig til at bremse båden, eller en akut situation gør at 

båden skal standses (evt. bakkes) øjeblikkeligt. Er farvandet eller 

situationen således, at styrmanden forventer at bruge ”Sæt hårdt 

i” kommandoen, bør han/hun sikre sig i god tid, at alle roerne kan 

udføre den. 
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4.6  Kommandoer til vending af robåden 

Vending af båden om bagbord 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Bagbord til skodning klar – styrbord skal ro – skod” 

Udførelse: Bagbordsroerne indtager til-skodning-klar stillingen. 

Styrbordsroerne bliver siddende i vel-roet stillingen. Idet ”skod” 

kommanderes, begynder bagbordsroerne at skodde, mens 

styrbordsroerne bliver siddende i vel-roet stillingen. Når 

bagbordsroerne passerer vel-roet stillingen, kører 

styrbordsroerne med frem og tager et rotag så snart 

bagbordsroerne er helt færdige med deres skoddetag. Bemærk: 

Styrbords fremkørsel skal være så behersket, at bagbord kan nå 

at trykke åren gennem vandet. 

Hensigten: Med denne kommando vendes båden på stedet, drejende mod 

uret (om bagbord). Styrmanden skal være opmærksom på flere 

forhold i forbindelse med denne kommando. Det er vigtigt, at der 

startes med skodning. Kommandoen må altså ikke være 

”Bagbord til skodning klar – styrbord skal ro - ro”. Hvis der startes 

med roning, vil båden komme i så meget fremdrift, at dels vil det 

blive svært at skodde og dels vil båden blive udsat for et 

stærkere vrid end nødvendigt. 

Styrmanden skal sikre, at roningen og skodningen foregår 

skiftevis, igen for at undgå at bordene giver sig og båden bliver 

utæt. 

 

Vending af båden om styrbord 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Styrbord til skodning klar – bagbord skal ro – skod” 

Udførelse: Styrbordsroerne indtager til-skodning-klar stillingen. 

Bagbordsroerne bliver siddende i vel-roet stillingen. Idet ”skod” 

kommanderes, begynder styrbordsroerne at skodde, mens 

bagbordsroerne bliver siddende i vel-roet stillingen. Når 

styrbordsroerne passerer vel-roet stillingen, kører 

bagbordsroerne med frem og tager et rotag så snart 

styrbordsroerne er helt færdige med deres skoddetag. Bemærk: 

Bagbords fremkørsel skal være så behersket, at styrbord kan nå 

at trykke åren gennem vandet. 

Hensigten: Med denne kommando vendes båden på stedet, drejende med 

uret (om styrbord). Se også teksten til den forrige kommando. 
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4.7  Diverse kommandoer 

Kvart åren 
Varsling: ”Klar til at kvarte årer” 

Kommando: ”Kvart åren” 

Udførelse: Uden at standse roningen eller rytmen i rotaget trækkes åren ind, 

mens roeren kører tilbage på sædet, indtil roeren har fat med en 

hånd på hver side af lommen. Åren forbliver i åregangen under 

hele forløbet. Roningen fortsætter i et langsommere tempo. 

Hensigten: Ved roning i kanaler eller andre smalle løb, hvor der ikke er plads 

til at have årerne helt ude, bruges denne kommando til at sikre 

fortsat styrefart og dermed manøvreevne. 

 

 
 

Åren tværs 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Åren tværs” 

Udførelse: Åren trækkes ind i båden med lige meget af åren ud til hver side. 

Om nødvendigt tages åren ud af åregangen og holdes løftet eller 

lægges agten for åregang efter styrmandens anvisninger. 

Hensigten: Kan anvendes ved tillægning til højere broer og hvor dele af 

bådens mandskab ikke skal deltage i roningen. 

 

Åren langs 
Varsling: Normalt ingen, men ved passage af smalt sted orienteres 

mandskabet forinden. 

Kommando: ”Åren langs” 

Udførelse: Åren slippes med den hånd der er længst væk fra åregangen, og 

overkroppen lænes kraftigt tilbage idet årehåndtaget styret af den 

anden hånd føres hen over hovedet. 

Hensigten: I tilfælde af at en roer ”fanger en ugle” (ikke kan få årebladet ud 

af vandet), kan styrmanden give denne kommando. Dog bør 

roerne være instrueret i selv at klare situationen. Ser styrmanden 

en sådan situation, bør der også kommanderes ”Vel roet”, 

hvorefter roningen genoptages, når den pågældende roer er klar 

igen. 

Gives kommandoen i forbindelse med passage af et smalt sted, 

er hensigten at passagen skal foregå uden skader på årerne. Det 

skal dog sikres, at der forinden er fart nok på båden til at komme 

helt igennem og få årerne ud igen. Især vigtigt ved modstrøm. 

 
  



  

Version 2022  22 

RUNGSTED ROKLUB 

KORTTURSTYRMANDSKURSUS 

Åren ud 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Åren ud” 

Udførelse: Modsat af ”Kvart åren” kommandoen. Under tilbagekørslen på 

rosædet skubbes åren ud, blivende i åregangen, uden at standse 

roningen. Roningen fortsætter i samme tempo som før åren blev 

trukket ind. 

Hensigten: Kommandoen bruges til at ophæve ”Kvart åren”, ”Åren tværs” og 

”Åren langs” og genoptage normal roning uden at tabe styrefart. 

 
Rejs årer 
Varsling: ”Klar til at rejse årer” 

Kommando: ”Rejs årer” 

Udførelse: Åren skal fra vel-roet stillingen svinges op til lodret stilling. 

Håndtaget stilles på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. 

Bladets hule side skal vende agterud. 

Hensigten: Rejste årer bruges som hilsen, svarende til andre skibes kippen 

med flaget. Observerer man, at et andet skib hilser på én, er det 

godt sømandskab at hilse igen. Kommandoen bruges også i 

forbindelse med tillægning ved et højt bolværk. En båd med 

rejste årer er ustabil på grund af det højere tyngdepunkt. 

 

Lad falde 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Lad falde” 

Udførelse: Åren lægges ned i åregangen og roerne indtager vel-roet 

stillingen. 

Hensigten: Kommandoen har til hensigt at ophæve ”Rejs åre” kommandoen. 

 

Fald ind 
Varsling: ”Styrbord klar til at falde ind” eller ”Bagbord klar til at falde 

ind” 

Kommando: ”Styrbord – fald ind eller ”Bagbord – fald ind” 

Udførelse: Den nævnte sides roer(e) falder ind i den roning (eller skodning), 

der foretages af den anden sides roer(e). 

Hensigten: Kommandoen bruges til at synkronisere rotagene efter en 

situation, hvor roningen i en af siderne var ophørt. Ved f.eks. en 

kursændring hvor styrbord er kommanderet ”vel roet”, ophæves 

kursændringen ved at kommandere ”Styrbord – klar til at falde 

ind” (styrbord gør klar til at ro) efterfulgt af ”Styrbord – fald ind” 

netop i det øjeblik, hvor bagbord sætter åren i vandet, svarende 

til ”Ro” kommandoen. 

 

Se til åren 
Varsling: Ingen 

Kommando: ”Se til åren” 

Udførelse: Alle roerne ser til deres eget åreblad for at undgå det støder ind i 

noget under roningen. Er en forhindring for tæt på bladet, skal 

roeren kvarte åre eller om nødvendigt lade åren gå langs eller 

tagen den op. 

Hensigten: Kommandoen har til hensigt at gøre roerne opmærksom på at 

der er forhindringer forude, som kan medføre at årerne skal 

trækkes ind.  
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STYRETEKNIK 

5.1 Indledning 
Det er vigtigt for besætningens og bådens sikkerhed, at du som ansvarshavende 

styrmand kan bevare overblikket over bådens bevægelser og omgivelserne - både 

når du sidder på styrmandssædet og sidder ved en åre. Det kræver erfaring at 

styre en båd og have det nødvendige overblik og overskud til at reagere korrekt 

uanset hvilken situation, der opstår. Nogle gange vil der være flere valgmuligheder 

for manøvrering – andre gange kun en enkelt.  

I de følgende afsnit er nogle af disse situationer gennemgået, men det er vigtigt at 

understrege, at det er ved praktisk øvelse du selv må lære at sikre dig at kunne 

reagere korrekt, når situationerne opstår. 

5.2 Bådens manøvremidler 

Årerne er bådens vigtigste manøvremiddel. De anvendes til større kurs-
korrektioner, og når roret ikke kan anvendes.  

 

Rigtigt brugt kan årerne bruges til rigtig store kursændringer. Eller rettere: 

Styrmanden kan med årerne 

næsten få båden til at "vende på 

en tallerken". 

Ved roning i hårdt vejr med høj 

bølgegang vil bådens agterende 

med roret ofte blive løftet op af 

vandet, og den eneste mulighed 

er så at bruge årerne. 

 

Roret anvendes til mindre kurskorrektioner. Rorets virkning er afhængig af bådens 

fart i forhold til det omgivende vand. Går båden fx med god fart, som primært skyl-

des kraftig medstrøm, vil roret ikke have stor effekt.  

 

Først når båden har opnået en vis fart, styrefart, har roret virkning. Roret kan ikke 

anvendes ved skodning. 

 

5.3 Styring til søs 
Bølgernes retning følger som regel vindens, men man kan opleve at bølger og vind 

kommer fra forskellige retninger. Det kan også ske, at båden på samme tid ram-

mes af bølger fra forskellige retninger (fx tilbageslag fra kajanlæg). 

 

Styrmanden skal altid være opmærksom på forholdene, og under roning i bølge-

gang skal styrmanden konstant vurdere, om roningen kan gennemføres forsvarligt. 

Når du vurderer bølgernes størrelse og karakter, skal du være opmærksom på, at 

bølger, der iagttages med bølgeretningen, ofte undervurderes.  

Det er ikke kun bølgernes højde, men også formen, der har betydning for styrin-

gen: krappe søer (korte mellemrum mellem bølgerne), rullende søer, lange døn-

ninger osv. Alle kræver forskellig styring, og det er samtidig vigtigt, at kadencen af-

passes efter bølgelængden.  

En del vejrtjenester 

indeholder også 

oplysninger om 

bølgehøjde og ret-

ning, se fx: FCOO. 

 

http://ifm.fcoo.dk/
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Styring 45 grader op i søen 

 

 
 
Falde af 

 

 
Skære op 

Det er en erfaringssag, hvorledes en båd bedst styres i forhold til søen, idet også 

bådtypen spiller en stor rolle. 

 

Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt båden eller mandskabet vil kunne 
klare turen i den type bølgegang, som du venter at møde, så bør du blive 
hjemme.  
Hvis det undervejs viser sig, at enten båden eller mandskabet ikke er godt 
nok rustet til turen, så bør du om muligt vende om. 

 

Bølger, der bevæger sig mod land, vil på et tidspunkt blive bremset pga. vanddyb-

den. Herved knækker bølgen og danner bråd. I hårdt vejr kan høje bølger desuden 

blive blæst i stykker af vinden, så der dannes bråd på åbent hav.  

På kyststrækninger dannes brænding, som er en blanding af vand og luft, der ikke 

yder opdrift til båden. Af den grund kan passage af brænding være farlig, men ikke 

altid være umulig. 

 

Styring i modsø Inriggerens konstruktion betyder, at stævnen hæver sig op over modgående 

bølger. I modvind og med en modsø bestående af små krappe bølger kan man 

med fordel holde kursen direkte på bølgerne. Derved bliver der mindre vindmod-

stand og man kommer hurtigere frem. Bølgerne kan i visse tilfælde også bidrage til 

stabilitet i båden. 

 

Når bølgerne bliver større, risikerer man, at båden 

begynder at hugge stævnen ned i den følgende 

bølge. Derfor må man som hovedregel krydse.  

"At krydse" vil sige at have en zig-zag kurs, hvor der 

styres ca. 45º op i bølgerne.  

På den måde har båden periodevis bølgerne ind på 

stævnens styrbords henholdsvis bagbords side. 

 

Vinklen på bølgen afhænger af bådtype (herunder 

bådens længde), samt bølgeafstand og –højde.  

Man kan mærke, når man har den rigtige vinkel ved, 

at båden ikke hugger i søen, og ved, at den føles i 

en god balance.  

Båden skal hele tiden være understøttet af vandet i 

hele køllængden og den må ikke bore sig ned i/ind i 

bølgerne. Den rigtige vinkel kan ændre sig fra bølge 

til bølge.  

 

Styrmanden skal hele tiden holde øje og være klar 

til at "falde af", når der kommer særligt store bølger.  

Man lader båden "falde af" ved at lade stævnen dre-

jes med bølgen, så båden kortvarigt bevæger sig 

mere parallelt med bølgen. Når bølgen har passeret, 

rettes kursen omgående op på ny. 

 

En 2-åres inrigger er kortere end en 4-åres. Derfor går den bedre gennem bølger.  

I en 4-åres er der større risiko for, at vandet løber ind over rælingen.  
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Styring i medsø  

Roning i medsø kræver skærpet opmærksomhed, og kan være direkte farlig.  

 

Bådens agterende hæver sig ikke op over bølgerne i så høj grad som stævnen, og 

den har heller ikke et skvatbord. En bølge, der rammer agterenden, kan let fortsæt-

te ned i sidderummet.  

I medsø er der en risiko for, at bølgerne på én gang skubber båden fremad og ned 

i bølgen foran. Så presses båden til at ligge parallelt med bølgerne - og en efterføl-

gende bølge vil nemt kunne fylde store mængder vand i båden.  

Fra styrmandssædet er det svært at holde øje med bølgerne, og i høj sø vil man 

ofte opleve, at roret slipper vandet og ikke kan bruges til at styre. Roerne skal der-

for være klar til på eget initiativ at rette båden op, hvis der kommer en stor bølge 

agten ind.  

Ved roning i kraftig medsø bør den ansvarshavende styrmand altid nøje vurdere, 

om roerne og han selv er placeret optimalt med hensyn rollefordelingen i båden. 

Stroken vil oftest være den, der retter båden op, og styrmanden skal holde udkig 

og justere kursen, når roret er i vandet.  

Til forskel fra roning mod bølgerne, så hugger båden ikke, og man vinder ikke no-

get ved at krydse 45 grader i medsø. Det kan undertiden være en fordel at styre en 

let zig-zag kurs, så bølgerne periodevis kommer ind mod styrbords- henholdsvis 

bagbords side, da man med vægten eller uens tryk på årerne kan hæve rælingen 

lidt op mod bølgen. 

 

  
Roning medsø I medsø presses båden fremad/nedad 

 

Fralandsvind  

og pålandsvind Styrmanden skal hele tiden være opmærksom på vindens retning og styrke. Du 

skal også være opmærksom på kystens form og terrænforhold, der kan have 

indflydelse på vindens retning. Det er fx skrænter, skov m.m.  

Terrængenstande på land, fx vindmøller eller flag kan give gode hints om vindens 

styrke og retning. 

 

Ved fralandsvind bør man ro så tæt på kysten, som forholdene tillader.  
Samtidig skal den ansvarshavende styrmand hele tiden vurdere, hvilke tiltag 
der er mulige, hvis der sker noget med fx en roer, et sæde eller en åre. 

 

Strøm Ikke bare vind og bølger, men også strømmen har en væsentlig indflydelse på 

roningen. Strømmens retning kan du bestemme ved at iagttage bundvegetation, 

bøjer, flydende genstande m.m. Bøjer vil ofte hælde let i strømmens retning.  

 

Skift  

Ved skift SKAL der tages hensyn til stærk vind, høj sø og stærk strøm. 
Overvej om det er nødvendigt at skifte nu under disse forhold. Måske kan 
skiftet foretages senere. 

  



  

Version 2022  26 

RUNGSTED ROKLUB 

KORTTURSTYRMANDSKURSUS 

5.4 Sejladsforhindringer fx sten 
 

Sejladsforhindringer Styrmanden skal hele tiden holde øje med mulige forhindringer. Større forhindrin-

ger, der er synlige på lang afstand, er bøjer, sømærker, bundgarnspæle, opankre-

de både osv. Som hovedregel bør man undgå at ro tæt forbi den slags forhindrin-

ger, da der kan optræde uventede strømforhold. 

Herudover skal styrmanden være opmærksom på forhindringer, der er svære at få 

øje på: drivtømmer, knækkede pæle, sten, kloakrør mv. 

 

Sten En af de mest almindelige forhindringer for roere er sten. Ofte ser man ikke selve 

stenen. I stedet ser man, at vandet "kruser" omkring stenen. Andre gange ser man 

fugle, som sidder på stenen.  

 

I Rungsted Roklubs daglige rofarvand for korttursstyrmænd skal du være særligt 
opmærksom på: 
 

• stenrev syd for roklubbens bro  

• enkeltsten ved Pinjehøj og Skodsborg Fiskerlænge 

• en del sten på kysten nord for havnen fx ved Strandbjerg, Bukkeballevej  
og Sophienberg 

• stenrev ved alleen op til Kokkedal Slot 

• sten i området fra stenrevet og nordpå til Mikkelborg Strandhuse 

 

5.5 Tillægning ved bro 
Anløb til bro Styrmanden indleder med at fortælle hvilken side af broen, der lægges til ved. 

Herefter nærmer man sig broen med en passende lav hastighed og i en vinkel på 

cirka 30 grader. Det er vigtigt, at båden altid bliver roet ind under fuld kontrol - dvs. 

at det ikke er vind og strøm, der skal presse båden ind til broen.  

En bro anløbes derfor så vidt muligt altid på læsiden (og i modstrøm). 

 

 

 
 
 
Anløb af ponton 
 
Fx tillægning i bagbords side: 
- Småt roning 
- Det er vel. 

- Bagbord se til åre (evt. åren langs) 

- Styrbord sæt i 
- Styrbord sæt hårdt i. 
 

 

Fortøjning Skal båden ligge ved broen et stykke tid? 

 Båden fortøjes forsvarligt og roret bindes stramt med rorlinen, så rorpladen peger 

væk fra broen. Skal båden ligge mere end blot kort tid afmonteres roret. 
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SØVEJSREGLER 

6.1 Indledning 

De internationale søvejsregler gælder i rum sø og for alle skibe, og de har kun et 

formål:  

At undgå at skibe støder sammen til søs. 
 

Søsportens Sikkerhedsråd lavet pjecen ”Værd at vide om lov & ret på vandet”. Den 

kan bestilles eller downloades på www.soesport.dk. For fritidssejlere og –roere er 

det en illustrativ og overskuelig gennemgang af sejladsreglerne 

 

Du kan teste din viden under punktet Lær at sejle på sikkersejlads.dk. 

Her finder du oplysninger om Farvandsafmærkninger, Lyd- og lyssignaler, Skibslys 

og signalfigurer og Vind og vejr. Du kan også få styr på vigereglerne. 

6.2 Udkig 
At holde udkig er et begreb fra sejlskibenes tid, inden radar, radio osv. blev 

opfundet, men begrebet eksisterer stadig og er med i søloven.  

 

For roere vil det i praksis sige, at styrmanden sammen med roerne skal holde øjne 

og ører åbne. Roeren på styrmandssædet kigger fremad og roerne bagud, så sam-

men overskuer de hele horisonten rundt. Det er ansvarshavende styrmand, som 

forklarer roerne, hvad det vil sige at holde udkig. 

6.3 Sikker fart 
Reglerne om sikker fart tager udgangspunkt i, at man ikke må sejle hurtigere, end 

man kan nå at reagere for at undgå et sammenstød. 

Desuden skal man "gå med sikker fart" - dvs. man skal tilpasse sin fart til farvand, 

vejr, sigtbarhed og trafik. For roere betyder det primært at tilpasse farten til farvan-

det og trafikken. 

6.4 Undgå sammenstød 
For at undgå sammenstød kan en skibsfører gøre to ting: ændre kurs eller sænke 

farten. 

Uanset hvilken manøvre man vælger, er det vigtigt at vise, at man kender søvejs-

reglerne og vil overholde dem. 

 

Man skal gå af vejen i god tid ved en klar og tydelig manøvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Især må det fremhæves, at det ikke er nok, at man i det ene skib føler, at alt er 
under kontrol. Enhver navigatør (styrmand) bør hele tiden tænke på, hvordan 
situationen ser ud fra det andet skib, og derfor bl.a. overveje om den lille 
kursændring på 5°-10°, der tilsyneladende lige netop kan klare situationen, ikke 
snarere burde være en kraftig kursændring på 40°-50°, som hurtigt og klart kan 
erkendes fra det andet skib” Kommentar til regel 8 

http://www.soesport.dk/
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/laer-at-sejle
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Bagbord halse viger for styrbord halse 

Det er godt sømandskab at gå til 
læ for det skib, man viger for 

6.5 Fare for sammenstød 
Når to skibes kurser skærer hinanden, kan der være fare for sammenstød. Ved at 

undersøge om retningen til det andet skib 

ændrer sig, kan man finde ud af, om faren 

er reel.  

Hvad gør man som roer? 

 

 

 

I en situation hvor der er fare for sammen-

stød, skal det skib, der har vigepligt, 

foretage en tydelig manøvre i god tid, så 

det andet skib ikke er i tvivl om, at man vil 

vige. 

Det skib, der ikke har vigepligt, skal holde 

kurs og fart.  

 

Hvis man er i tvivl om, hvem der har vigepligten, eller om det andet skib vil vige, 

kan man manøvrere for at undgå sammenstød. 

6.6 Vigeregler for sejlskibe 
Vindens retning er en begrænsning for et sejlskibs handlefrihed. I vigereglerne for 

sejlskibe skelner man mellem at have vinden ind fra samme side og fra modsat 

side.  

Det kalder man at være på "samme halse" og at være på "modsat halse".  

 

Hvis to skibe på modsat halse sejler med 

skærende kurser, og der er fare for sam-

menstød, skal det skib, der har vinden ind 

fra bagbord (bagbord halse), vige for det 

skib, der har vinden ind fra styrbord 

(styrbord halse). 

 

Dette kan også udtrykkes ved: 

Bagbord halse viger for styrbord halse. 

 

Det skib, der viger, skal gå agten om det 

andet skib. 

 

Det gule skib (til venstre) skal vige for det 

blå (til højre), ved at gå agten om. 

 

 

Når to sejlskibe på modsat halse sejler 

direkte mod hinanden, skal det skib, der 

har vinden ind fra bagbord, vige – enten 

ved at sejle styrbord eller bagbord om det 

andet skib. 

 

Det er godt sømandskab at gå til læ for det 

skib, man viger for. 
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Luv viger for læ 

Når to sejlskibe på samme halse sejler 

mod hinanden på skærende kurser, skal 

det skib, der ligger tættest mod vinden, 

vige for det skib, der ligger længst fra 

vinden. 

 

Man siger også, at: 

Luv viger for læ 

 

 

 

 

Det gule skib (til højre) viger for det blå (til 

venstre) ved at gå agten om. 

 

 

 

6.7 Overhaling 
Hvis et skib indhenter et andet, skal det 

skib, der indhenter, altid gå af vejen. 

 

Der er ingen regel for, om det overhalen-

de skib skal passere det andet til styrbord 

eller bagbord. Men den der overhaler, må 

ikke umiddelbart efter overhalingen fore-

tage en manøvre, der bringer sit skib på 

en skærende kurs med det andet skib. 

Man må som ”overhaler” ikke påføre den 

anden part en vigepligt.  

 

Den der overhales skal ”holde kurs og 

fart”, dvs. ikke foretage en manøvre, som 

gør overhalingen farlig. 

 

Som roer gælder dette også ved kapro-

ninger på havet.  Derfor indskærpes det 

ofte ved kaproninger, at man ikke generer 

den overhalende båd, selv om det betyder, man derved risikerer at få en dårligere 

placering. 
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6.8 Maskindrevne skibe og robåde 
Maskindrevne skibeskal vige for sejlskibe. 

Men fritidsfartøjer skal altid vise hensyn 

over for erhvervsfartøjer. 

 

 

 

 

 

Hvis to maskindrevne skibe sejler direkte 

eller næsten direkte mod hinanden, skal 

de begge dreje til styrbord. 

 

 

 

 

 

Hvis to maskindrevne skibe sejler på 

skærende kurser, med fare for sammen-

stød, skal det skib, der har det andet på 

sin styrbord side, gå af vejen 

(højrevigepligt).  

 

 

8.9 Motor viger for sejl, men! 
Den grundlæggende regel er, at et 

maskindrevet skib skal vige foret sejlskib. 

Man siger også, at motor viger for sejl.  

 

 

 

 

 

Robåde er ikke direkte nævnt i reglerne,  

men hovedprincipperne er at den stærke viger for den svage, så derfor: 

 

…er det robåden der skal vige for 
alle andre! 

 

 

Reglerne for overhaling iflg. regel 13 

gælder, når det er en robåd der overhales. 

 

 

Men godt sømandskab er alfa og omega i 

færdslen på havet, derfor gælder det at: 

 

Alle fritidsfartøjer (lyst) viger for erhvervsfartøjer (brød) 
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6.10 Nødsignaler 

Søvejsreglerne definerer også en række internationalt accepterede former for 

nødsignaler. Hvis man ser bort fra de radiobaserede nødsignaler, er nedenstående 

nødsignaler praktisk anvendelige for roere. 

 

 

Arme Langsom hævning og sænkning af  

udstrakte arme. 

 

Røg Orangefarvet røgsignal. 

 

 

 

 

Blus Rødt faldskærmsblus. 

 Affyres et af gangen. 

 

Nødraket Rød nødraket eller rødt håndblus. 

Affyres en ad gangen.  

 

 

 

SOS Morsesignalet SOS afgivet med lys 

eller lyd. Eventuelt uafbrudt brug af 

horn eller fløjte  

 

Flag Et firkantet flag sammen med en 

kugle betyder nød. Man kanbåde 

placere kuglen over og under flaget.  

 

 

6.11 Skibslys 

Reglerne for skibslys fylder 42 sider i ”Søvejsregler”, 

men det er kun et fåtal som er interessante for 

roere. Hermed ikke sagt, at man som ansvars-

havende styrmand ikke behøver at have kendskab 

til de andre, for søloven gør ingen undtagelser for 

roere på dette punkt. 

 

Toplys Toplys føres på alle maskindrevne skibe. 

Toplanternen lyser hvidt i en vinkel på 225°. 

 

Sidelys Sidelys føres på alle skibe. Sidelysene lyser rødt til 

bagbord og grønt til styrbord i en vinkel på 112½°. 

 

Agterlys Agterlys føres på alle skibe. Agterlyset lyser hvidt i 

en vinkel på 135°.  

 

I princippet skal alle skibe føre disse lys, men 

reglerne tager dog hensyn til skibenes størrelser og tekniske kunnen.  



  

Version 2022  32 

RUNGSTED ROKLUB 

KORTTURSTYRMANDSKURSUS 

6.12 Manøvre- og opmærksomhedssignaler 
Man bruger manøvre- og advarselssignaler, når skibe er i sigte af hinanden – for at 
undgå tvivl om, hvordan det andet skib vil manøvrere. Reglerne gælder kun for ma-
skindrevne skibe, hvortil robåde også hører. Dog er skibe under 12 meter ikke for-
pligtet til at have særligt udstyr til at afgive manøvre- og opmærksomhedssignaler. 
Men signalerne skal kunne afgives effektivt alligevel. 
 
 

Tvivl om manøvrer Et skib, der er i tvivl om, hvordan et andet skib vil manøvrere, og om skibet vil 

overholde sin vigepligt, kan vise sin tvivl med et advarselssignal: 

 

• Fem korte toner: ”Jeg forstår ikke Deres hensigter eller manøvrer”. 

 

 
 
 
 
 

Advarselssignal Hvis et skib nærmer sig en krumning i et 

 løb eller et andet farvand, hvor andre 

skibe kan være skjult, så kanskibet give 

en lang tone som advarselssignal.  

Et andet skib, der er på vej ind i en krum-

ning og hører signalet, svarer med det 

samme signal: en lang tone.  

 

• En lang tone 

 

 

 

 

Manøvresignaler Før et maskindrevet skib drejer eller 

bakker, skal det, når det er i sigte af et 

andet skib, signalere manøvrenmed lyd- og 

lyssignaler: 

 

 

 

• En kort tone: "Jeg drejer til styrbord." 
 
 

• To korte toner: "Jeg drejer til bagbord." 
 
 

• Tre korte toner: "Jeg bakker med maskinen." 
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Signaler ved tåge Et maskindrevet skib, der gør fart gennem vandet, skal give en lang tone mindst 

hvert andet minut.  

Hvis skibet er stoppet, skal det give to lange toner med højst to minutters mellem-

rum. 

Andre skibe end maskindrevne skibe skal give en lang og to korte toner med højst 
2 minutters mellemrum. Alle skibe med begrænset manøvreevne skal også bruge 
dette signal. 
 

Signaler og robåde Som nævnt er robåde ikke forpligtet til at føre særligt udstyr til at afgive disse 

signaler. Roeren skal kunne forstå og reagere korrekt på signalerne, når de 

anvendes af andre maskindrevne skibe indbyrdes. 

 
Selvom reglerne foreskriver at maskindrevne skibe i sigte af hinanden skal afgive 
fx. et manøvresignal (jeg drejer til styrbord), er der nok ingen større maskindrevne 
skibe som i praksis hverken viger eller afgiver et signal ved møde med en robåd. 
 
Ligeledes er det nok ikke set eller hørt at to robåde bruger manøvresignaler til at 
orientere hinanden om deres hensigter. 
 
Men under alle omstændigheder er det en god ide, at man som styrmand har en 
trillefløjte med, hvis situationen skulle opstå.  
 
Vigtigst er det, at du som ansvarshavende styrmand altid tydeligt manøvrerer din 
båd, så andre forstår dine hensigter. 
 
Og skulle det komme til en retslig tvist om en robåds manglende brug af de nævnte 
signaler, kommer fortolkningen af ”godt sømandskab” og ”tilfældets særegne 
omstændigheder” nok ind i billedet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også træne vigeregler og signaler på  
respektforvand.dk 
  

Illustration fra pjecen  
”Værd at vide om lov & ret på 
vandet” 

https://www.respektforvand.dk/sejlertesten
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Dykkerflag på kysten. 

6.13 Dykkere og svømmere 
Dykkerflaget signalerer, at der er dykkere i farvandet. Det vil næsten altid være 

fritidsdykkere, vi møder ved roning langs kysten. Deres dykkerflag er oftest sat op 

på stranden, men kan også være hejst i masten på en dykkerbåd. Som roere skal 

vi være særligt opmærksomme, idet vores årer udgør en fare for dykkerne. 

 

Der skal roes småt eller helt stoppes, indtil styrmanden er sikker på, at der 
ikke er dykkere i nærheden af båden. 

 
 

 

 

På roture i Danmark møder vi jævnligt dykkere. Det sker ofte der, hvor de for-

skellige dykkerskoler og dykkerklubber har deres træningsområder for nye dyk-

kere.  

 

I Rungsted Roklubs lokalfarvand er det ofte ved Strandmøllen, der er dykkere - 
men du kan ikke gå ud fra, at det kun er der. Nogle snorkler med en svømme-
blære med et lille dykkerflag på. 

 

Svømmere Du skal være opmærksom på badegæster - særligt når du passerer, 

vinterbadebroen i Vedbæk, Ishuset i Skodsborg og på vej ind til vores egen bro. 

 

En sortklædt havsvømmer, der befinder sig langt fra land kan være meget svær at 

få øje på. Der er ikke regler om, at havsvømmere skal markere sig på en bestemt 

måde, men svømmerne anbefales at markere sig med farverig svømmehætte og 

svømmebøje. 

Du møder ofte havsvømmere nord for Rungsted havn og på strækningen fra 

Vedbæk havn til Rungsted Havn  

Roeren på styrmandssædet skal altid være bevidst om at holde udkig. 

  

Amerikansk dykkerflag. 
Det sker dog, at du også 
møder det i Øresund. 

Dykkerflag. 
Internationalt Signalflag A 
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SØSIKKERHED 

7.1 Indledning 
Det er ikke til at komme uden om, at der en gang i mellem sker uheld og ulykker i 

forbindelse med rosport i såvel lokalfarvand som på langture. Men ved at have for-

beredt sig grundigt, holde hovedet koldt og handle hurtigt i faresituationer, kan 

mange uheld undgås. 

7.2 Ulykkesstatistik 
Ulykkesstatistikken på denne side taler for sig selv. Tallene stammer fra DFfR og 

viser det samlede antal ulykker med omkomne i DFfR’s historie, startende i 1892 

og ind til 2012, hvor seneste ulykke skete.  

Inden langtursreglementet blev indført i 1915, var der 22 omkomne. Med tiden er 

materiel, uddannelse og vejrudsigter blevet bedre, og det er mere almindeligt at 

bruge redningsvest. Siden 1960'erne er kun 9 omkomne:  

 

Årstid  Antal ulykker Antal omkomne 

marts-april 2 6 

maj 6 18 

juni 5 13 

juli 2 7 

august 4 7 

september 3 7 

i alt 22 58 
 

Af de 22 ulykker skete 20 i hård sø, heraf 13 i medsø.  

Ulykker pga. vind i forbindelse med stærk strøm: 9 

Ulykker pga. mindre gode evt. defekte både: 9 

Ulykker pga. manglende erfaring: 9 

 

Ulykkernes fordeling på arten af turen:  

• Endagsture: 15  

• Weekendture: 4 

• Ferieture: 3 

 

7.3 Forebyggelse af ulykker 
Hvad kan man gøre for at forhindre eller forebygge, at ulykker sker på roture?  

Robåde, redningsveste og andet udstyr skal være i orden. De rigtige beslutninger ) 

og klare aftaler er afgørende for at forebygge ulykker. Det gælder turens afvikling i 

forhold til vind og vejr (bl.a. vandtemperatur), brug af redningsvest, sammensæt-

ning af holdet (fysisk og psykisk osv  

 

Du skal kunne  

• svømme mindst 500 meter (roreglement) 

• iføre dig redningsvest i vandet, samt kunne svømme mellem to årer 
(trænes ved klubbens kæntringsøvelse). 
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7.4 Hvis ulykken sker 
Det er store beslutninger, der skal tages af den ansvarshavende styrmand ved 

kæntring, bordfyldning eller kollision. I alle situationer handler det om at holde 

hovedet koldt, få samling på sit mandskab, og hurtigt, men roligt, forklare 

mandskabet, hvad der skal gøres, hvorfor og hvordan. 

Kæntring 

I de fleste tilfælde i det daglige rofarvand, vil I kunne bunde og vende båden 
om eller gå med den ind til land. 

 

MEN 

 

Beslutningen om at blive ved båden eller svømme i land uden båd er stor 

De fleste fordele taler for at blive ved båden, fx: 

• båd og mandskab er nemmere at få øje på samlet end hver for sig  

• robåden kan bruges som redningsplanke  

• kan båden vendes, og er bølgerne ikke for høje, kan den tømmes for vand, 

og man kan ro ind.  

• pålandsvind eller strøm fører båd og mandskab mod land.  

• mørket er ved at falde på - det bliver svært at orientere sig.  

• en eller flere redningsveste er forsvundet.  

Men overvej også ulemperne, fx: 

• der bliver ikke tilkaldt hjælp, fordi ingen har set kæntringen. 

• lang tids ophold i koldt vand er farligt 

• fralandsvind kan føre båd og mandskab til havs. 

 

Vælger man at svømme i land, er det meget vigtigt, at man gør det samlet, og alle 

har redningsveste på. Svømningen bør ske mellem årerne, med en åre under hver 

arm og den svageste roer i midten.  

Desværre er flere roere omkommet under svømningen pga. utilstrækkelig fysisk 

form, panik eller fordi man har haft svært ved at orientere sig.  

Kollision 

  

I tilfælde af kæntring, hvor I ikke kan bunde eller kan svømme båden ind:  
1. Saml mandskabet, bevar roen  
2. Tag redningsveste på, hvis de ikke allerede er på  
3. Bind årerne til fanglinerne  
4. Vend båden - (se billedserien 7.6) 
5. Tøm båden for vand. Mandskab op i den, når den kan bære.  
6. Hold båden op mod søen  
7. Søg straks mod land  
8. Undersøg hvad der mangler af udstyr  
9. Underret myndighederne  

I tilfælde af kollision med andre fartøjer:  
1. Spark væk fra fartøjer.  
2. Søg skråt nedad (undgå fartøjets skruer).  
3. Bevar roen.  
4. Find noget vraggods og brug det til at flyde med.  
5. Søg sammen og afvent hjælp. 
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I tilfælde af bordfyldning:  
1. Bevar roen  
2. Tag redningsveste på, hvis den ikke allerede er på  
3. Tøm båden for vand. Mandskab op i den, når den kan bære.  
4. Hold båden op mod søen  
5. Søg straks mod land  
6. Undersøg hvad der mangler af udstyr  
7. Underret myndighederne  

 

 

7.5 Alarmering 
I de danske farvande er det Forsvarets Operationscenter (JOC), der leder 

eftersøgninger og redninger af nødstedte på havet. Er uheldet ude, skal JOC kon-

taktes via alarmcentralen på tlf. 112 hurtigst muligt.  

 

ALARMERING - Ring 112 
Udover de sædvanlige oplysninger ved alarmering skal man huske at sige, at der 
er tale om en søulykke. 

 

Download SejlSikkert-AlarmAPP’en. Den angiver din position automatisk, når du 

har registreret dig og din båd. 

Når der ringes 112, registreres om navigationssystemet er slået til. Hvis ikke bliver 

det aktiveret, ligesom der ved opkaldets start automatisk sendes en SMS med din 

placering. 

 

 

Mobiltelefon  

Sørg for at der er en mobiltelefon med på roturen - også selv om det "bare er 
til Vedbæk". 

 

Telefonen kan opbevares vandtæt i en plastikpose eller i en lille dry back (evt 

sammen med nøglen til klubben).  

I tilfælde af kollision med undersøiske forhindringer, hvor båden ikke bare 
strejfer, men står fast:  

1. Kommander mandskabet i vandet  
2. Tag redningsvest på, hvis den ikke allerede er på 
3. Få båden fri  
4. Om bord i båden igen  
5. Undersøg skaden (mangler der udstyr - underret myndigheder)  
6. Reparer skaden før turen fortsættes.  
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7.6 Kæntringsøvelse 
Rungsted Roklubs kæntringsøvelser foregår i svømmehallen.  

Den følgende billedserie illustrerer de forskellige faser i en kæntringsøvelse: 

 

Kæntringsøvelse 

Båden kæntres. Det er sværere end de fleste tror, så alle skal vippe i takt og hold godt fast i rælingen, som man ikke får 
den i hovedet, når kæntringen sker 

 

 
 
Efter kæntringen samler ansvarshavende styrmand mandskabet og sikrer at alle får redningsvesten rigtigt på. Vestene 
kan ligge inde under båden. Mangler der en vest, må styrmanden undvære. 

 

 
Årerne hentes og bindes til for- og agterliner. Afhængig af vind og strøm kan det være nødvendigt at svømme et stykke 
for at indfange årerne. De to stærkeste svømmer efter hver sin åre, mens den tredie bliver ved båden. 
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Båd og mandskab er klar til vending. De to stærkeste 
placeres ved for- og agterende, mens den tredje 
placeres ved midten af båden og tager fat i kølen, for at 
kunne  

trække båden rundt. 

På styrmandens kommando løfter de to roere for og agter 
båden, mens den tredje trækker i kølen. I praksis presses 
de to roere ned i vandet, men med en kraftig "træde 
vande" og redningsvestens opdrift, bliver båden løftet, så 
der kommer mindre vand ind end ellers. 

 
 

 

 
Båden tømmes for vand. Mandskabet tømmer båden for vand med alle forhåndenværende midler. Er der bølger holdes 
den højeste liggende ræling op mod bølgerne. 

 

 

 
Roerne ombord. Når der er tilstrækkeligt fribord, kravler roerne ombord og øser videre. Styrmanden løsner årerne og 
rækker dem op til roerne. Når årerne er på plads, drejes båden op mod bølgerne med årerne, hvorefter styrmanden 
kravler ombord. 
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TOVVÆRK OG KNOB 

8.1 Indledning 
Roere tænker normalt ikke over tovværk som en vigtig del af bådens udstyr. Det er 

noget, der bare er der.  

Men hvem kan tænke sig at styre en båd i høj søgang uden brug af rorlinerne? 

Eller hvem har lyst til at sidde og holde båden inde til broen, fordi fanglinerne 

mangler eller er for korte, mens mandskabet går i land og spiser frokost? 

8.2 Tovværk 
Der findes flere forskellige typer af tovværk fx flettet, vævet og slået tovværk. 

Fælles for alt tovværk er, at det består af fibre. Fibermaterialerne kan inddeles i to 

hovedgrupper: plantefibre og syntetiske fibre. Det er næsten kun syntetisk tovværk, 

som bruges af roere. 

Generelt er syntetisk tovværk stærkere end tovværk fremstillet af naturfibre. Det 

skyldes blandt andet, at naturfibre har en begrænset længde, hvorimod de synte-

tiske fibre kan fremstilles så lange, som man ønsker det. 

Kunstfibertovværk er lettere end naturfibertovværk, det har højere brudstyrke og 

det påvirkes ikke af forrådnelsesbakterier eller vand. Det suger kun lidt eller intet 

vand. De fleste typer er mere elastiske end naturfibre og kan derfor modstå pludse-

lige ryk. 

Kunstfibertovværk kan til gengæld smelte ved gnidning og belastning over skarpe 

kanter. 

Nogle typer af kunstfibre nedbrydes ret hurtigt af sollys, det gælder især fibre, der 

ikke er tilsat farvestof til beskyttelse mod UV-stråler. 

For at hindre tovværkets ender i at flosse op, smeltes enderne eller takles 

 

 

 

 

 
Syntetisk flettet tovværk                                                                   Syntetisk 3-slået tovværk 

 

 

 

Du kan se animerede knob på:  

https://www.animatedknots.com/complete-knot-list 

  

https://www.animatedknots.com/complete-knot-list
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8.3 Knob og stik 
Råbåndsknob Råbåndsknobet bruges til at sammenføje to tove af samme tykkelse og materiale. 

Tag de to ender, kryds dem. Sørg for at samme ende er øverst igen når du krydser 

dem over igen. Stram til. Det færdige knob skal være helt symmetrisk, ellers er det 

en ”kællingeknude” du har bundet, og den løsner sig. 

 

   
Råbåndsknob 1 Råbåndsknob 2 Råbåndsknob 3 

   

Råbåndsknob 4 Råbåndsknob 5 Råbåndsknob 6 

 

 

 

 Råbåndsknob 7  
 

 

 

 

Dobbelt halvstik Dobbelt halvstik er nemt at binde og kan anvendes til midlertidig fortøjning om en 

fast pæl. Det er ikke sikkert ved ujævne ryk. 

 

Lav en løkke og derefter endnu en løkke slået samme vej, så løkkerne er ens. Læg 

anden løkke oven på første og placer knobets løkker over pælen. 

 

   
Dobbelt halvstik 1 Dobbelt halvstik 2 Dobbelt halvstik 3 

 
 

Dobbelt halvstik 3 Dobbelt halvstik 4 
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Dobbelt halvstik kan også bindes omkring en pæl ved at føre tovenden rundt. 

 

 
 

Dobbelt halvstik 1 Dobbelt halvstik 2 

 

Dobbelt halvstik kan forstærkes med rundtørn. 

 

 
 

Dobbelt halvstik med rundtørn 1 Dobbelt halvstik med rundtørn 2 

 

 
 

 

 
 

Rundtørn 1 Rundtørn 2 Rundtørn 3 

  
Rundtørn 4 Rundtørn 5 

 

 
 
Pælestik Pælestik er godt til en længerevarende fortøjning. 

 
  

Pælestik 1 Pælestik 2 Pælestik 3 

 
 

Pælestik 4 Pælestik 5 
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Flagknob  Flagknobet bruges til at sammenføje to tove af forskellige tykkelser. 
 

Lav en løkke på det tykke tov og hold det i den ene hånd. Før det tyndere tov 

nedefra gennem løkken og så rundt om løkken. Sørg for at føre rundt om den korte 

ende først og så rundt om den lange ende. Før til sidst det tynde tov tilbage under 

sig selv for at fuldføre flagknobet. 

 

 
 

 

Flagknob 1 Flagknob 2 Flagknob 3 

 

 

 

 Flagknob 4  

 

Hvis tovene er markant forskellige i tykkelse, kan enden af det tynde tov føres to 

gange rundt om det tykke tovs løkke. (Flagknob med rundtørn) 

 

 

 

 

 Flagknob med rundtørn  
 

 
 
Ottetalsstik Ottetalsstikket anvendes til at forhindre tovenden i at glide ud af et øje. Fx er otte-

talsstikket velegnet til at fastgøre rorlinen i rorpladen. 
 

Lav en løkke tæt på tovenden. Før tovenden rundt over den lange part og nede fra 

op gennem løkken. Stram til.  

 

 

 

Ottetalsstik 1 Ottetalsstik 2 Ottetalsstik 3 
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LØFTE OG BÆRETEKNIK 

9.1 Indledning 
Med nogle enkelte huskeregler kan du skåne din ryg mod varige skader som følge 

af overbelastning. 

 

Som roere skal vi være meget opmærksomme på at løfte og bære rigtigt, da vi ofte 

bærer den tunge båd under (set fra ryggens synspunkt) uheldige forhold. Det kan 

være fx ukendt terræn (underlag), eller når vi er trætte. 

 

Den ansvarshavende styrmand skal være 

opmærksom på, at mandskabet er 

instrueret i løfteteknik. 

9.2 Rygsøjlen 
Grunden til at indlære og anvende særlig 

teknik ved løft og transport er at beskytte 

rygsøjlen mod skader og overbelastning. 

 

Rygsøjlens vigtigste funktion er at rumme 

og beskytte nerveforbindelserne mellem 

hjernen og resten af kroppen. Rygsøjlen er 

kompliceret opbygget af 24 knoglehvirvler 

adskilt af bruskskiver (discus). Fra hver 

hvirvel udgår der nerveforsyning til et 

område af kroppen. Se billedet. 

 

Det er vigtigt, at rygsøjlen ALTID er i en LÅST og UBEVÆGELIG stilling, når 
vi løfter eller bærer. 

 

Brug benene Det er hovedsageligt benene, der skal udføre løftearbejdet. Benene kan tåle store 

belastninger, fordi de består af 3 solide led - hofteled, knæled og fodled - og 

kraftige muskelgrupper. Men samtidig skal muskelkorsettet omkring rygsøjlen, dvs. 

ryg- og mavemuskler samt bækkenmusklerne spændes for at beskytte knoglerne i 

ryggen. 

Genstandens afstand fra kroppen er også væsentlig, idet jo længere væk genstan-

den er, jo større er belastningen på ryghvirvlerne, jf. vægtstangsprincippet. 

 

Løft af robåde Når en inrigger skal løftes, glemmer mange at indtage den korrekte løftestilling og 

bruger ryggen i stedet for benene til at løfte med, især når man løfter i sidelang-

remmen. Styrmanden skal derfor holde øje med, at alle så vidt muligt indtager den 

korrekte løftestilling inden løftet kommanderes. Det er også vigtigt, at alle løfter og 

sætter båden samtidigt, så ingen pludselig bærer på ekstra mange kilo.  

 

Er du som styrmand usikker på, om mandskabet kender løfteprincipperne, er det 

en god ide at indøve det inden turen startes. I kan evt. aftale, hvem der løfter hvor. 

Ikke alle er lige fysisk stærke, og nogle løfter måske bedst i en bestemt side. 

Overvej om du kan bruge bådruller i stedet for at løfte. 
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Når flere både er 
på tur sammen, kan 
I hjælpe hinanden 
med at bære. 
  

 

 
Figuren illustrerer et løfts påvirkning af rygsøjlen i forhold til byrdens afstand fra kroppen(ved utrænede personer). 

Kilde: www.maskinkorekort.dk 

Grøn zone = ingen eller ringe påvirkning. 
Gul zone = moderat til stor påvirkning. Kræver kraftig musklelspænding og god fysik. 
Rød zone = voldsom påvirkning. Stor risiko for skade på ryghvirvler. 

  

http://www.maskinkorekort.dk/Indhold/arbejdsmiljo/arbejdsmiljo_generelt.htm
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9.3 Løfte og bæreregler 
Generelt når noget skal flyttes fra et sted til andet, så husk: 

 

• Løft og bær aldrig, hvad der kan trækkes eller skubbes.  

• Brug hjælpemidler som seler, stænger el.lign.  

• Brug bådruller ved kortere flyt af robåde i stedet for løft. 
 

Løft rigtigt Når en byrde skal løftes, skal fremgangsmåden være:  

 

1. Gå tæt til byrden  
2. Sørg for god balance, fx bred gangstående stilling  
3. "Lås" rygsøjlen og undgå herefter bevægelse i den  
4. Fat om muligt byrden over knæhøjde  
5. Bedøm byrdens vægt  
6. Fordel om muligt byrden ligeligt på begge arme og bevæg armene  

mindst muligt under løftet  
7. Ved 1-armsløft: støt den frie arm på et knæ  
8. Når flere skal løfte, skal de placere sig ved byrden efter højde og  

der løftes på tælling - "fatte og løft"  
9. Ved løftet - brug vægtoverføring  
10. Når byrden sættes: bøj først i hofter og knæ og HUSK at holde  

ryggen ubevægelig 
 

 
Bær rigtigt 

1. Anbring byrden nær kroppens midterlinje  
2. Ved tunge byrder: gå med små, bredsporede skridt  

og hold knæene let bøjede  
3. Når symmetrisk løft ikke kan gennemføres, skift hyppigt side  
4. Hold hyppige pauser, så udtrætning undgås 

 

 

Advarsel Vær desuden opmærksom på, at løfteskader lettest opstår ved mangelfuld 

opvarmning, træthed og dårlig træningstilstand.  

 

 

 



  

Version 2022  47 

RUNGSTED ROKLUB 

KORTTURSTYRMANDSKURSUS 

BILAG 1: RUNGSTED ROKLUBS VEDTÆGTER 

§ 1 Klubbens navn er Rungsted Roklub. Dens hjemsted er Hørsholm Kommune. 

 

§ 2 Klubbens formål er at fremme interessen for roning og være samlingssted for denne sports udøvere. 

 

§ 3 Klubben er medlem af HIU og af DFfR under DIF og er undergivet disses love og bestemmelser. 

 

§ 4 Som medlem af Rungsted Roklub kan optages enhver, der er indforstået med at overholde klubbens 

love og reglement. Klubben er i henhold til lejekontrakt på klubhusgrunden forpligtet til at give 

borgere i Hørsholm Kommune fortrinsret til medlemskab ved optagelse af nye medlemmer. Som 

aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år. 

Æresmedlemmer kan vælges/udnævnes når disse foreslås af bestyrelsen, og når dette forslag opnår 

generalforsamlingens tilslutning ved almindelig stemmeflertal. 

 

§ 5 Klubbens stander hejses om foråret, senest inden udgangen af april måned. Standeren stryges ved 

sæsonens afslutning. 

 

§ 6  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret (1.januar - 31.december). Foreningens kontingent for 

både aktivt og passivt medlemskab fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling. 

Kontingentet opkræves den 1. april for et år af gangen. Hvis der er flere personer fra samme 

husstand, der er aktive medlemmer af foreningen, kan der opnås nedslag i den samlede 

kontingentbetaling efter bestyrelsens beslutning. Passivt medlemskab giver ikke adgang til 

kontingentnedslag. Ved indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes på den årlige 

generalforsamling. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge hel eller delvis fritagelse for kontingent. 

 

§ 7 Udmeldelse kan kun finde sted pr. 1. april og skal ske skriftligt til formanden eller kassereren. For at 

udmeldelsen er gyldig kræves, at medlemmet har betalt kontingent frem til udmeldelsestidspunktet. 

Overgang fra aktivt til passivt eller passivt til aktivt medlemskab kan kun finde sted pr. 1. april. Ved 

overgangen fra passivt til aktivt medlemskab kan det for det pågældende år betalte kontingent 

fradrages kontingentet for aktivt medlemskab efter bestyrelsens skøn. Når et medlem er i 

kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel 

ekskludere medlemmet. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny 

som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. Hvis et medlem opfører sig på en i 

offentlig mening upassende måde eller på anden måde optræder således, at vedkommendes 

nærværelse i klubben ikke er ønskelig, eller overtræder klubbens love og reglement, kan bestyrelsen 

sætte vedkommende i karantæne eller ekskludere vedkommende af klubben og her igennem af 

DFfR og DIF. En sådan eksklusion skal godkendes af en beslutningsdygtig generalforsamling, der 

afholdes senest 4 uger efter at eksklusionen har fundet sted. Den pågældende indkaldes til 

generalforsamlingen.  

 

§ 8 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes 

hvert år senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 

mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen vælger 

en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori 

også et referat fra forhandlingerne noteres. Stemmeret har ethvert aktivt medlem over 12 år, der ikke 

er i kontingentrestance på generalforsamlingsdagen. Passive medlemmer, der i mindst 2 år har 

været aktive medlemmer af foreningen, har stemmeret på generalforsamlingen, såfremt de ikke er i 

kontingentrestance på generalforsamlingen. Der kan kun udøves stemmeret ved personligt 

fremmøde. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning eller, hvis ét eller flere medlemmer ønsker 

det, skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der er til 

stede. For vedtagelse af lovændringsforslag kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af alle andre forslag kræves 

kun at mindst halvdelen at de tilstedeværende medlemmer stemmer for dette. Står stemmerne lige 
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ved en skriftlig afstemning, bortfalder forslaget. Ændringer i vedtægterne, der vedrører klubbens 

lejekontrakt på klubhusgrunden, skal dog godkendes af Hørsholm Kommune. Bestyrelsen kan ikke 

foretage pantsætning eller optage rentebærende lån uden generalforsamlingens godkendelse, hvor 

mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.  

 

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  

 

1.      Valg af dirigent  

2.      Formanden aflægger beretning  

3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  

4.      Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år  

5.      Valg i henhold til lovenes paragraf 10  

6.      Behandling af eventuelt indkomne forslag  

7.      Eventuelt  

 

§ 10 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne 

beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.  

Bestyrelsen består af5,  7 eller 9 medlemmer. Valgene på generalforsamlingen sker for 2 år af 

gangen, således at formanden og 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år og 

kassereren og 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer afgår det næste år.  

Formand og kasserer vælges ved en særskilt afstemning.  

Genvalg kan finde sted.  

Der vælges 2 suppleanter med en funktionstid på 1 år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen 

overtages det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. 

Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år. 

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 

mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen vedlagt 

en dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at 

begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 

mindst 14 dages varsel.  

 

§ 12 Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møder 

efter behov, samt når et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne ledes af formanden 

eller i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 

at dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede.  

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af enten 

formanden eller kassereren (se dog paragraf 8, sidste stk.).  

 

§13 Så længe mindst 10 medlemmer ønsker foreningen bevaret, kan den ikke opløses. Hvis foreningen 

opløses skal værdierne realiseres, og det derved indkomne beløb overgives til DFFR eller DIF.  

 

§14 Hvor klubbens love ikke er tilstrækkelige, er bestyrelsens beslutning afgørende, og har samme 

gyldighed som klubbens love under fuldt ansvar overfor generalforsamlingen.  

 

§15 Bestyrelsen udfærdiger de nødvendige reglementer og ordensregler. I øvrigt gælder de af DFfR 

vedtagne ordens- og amatørbestemmelser, langtursreglement samt reglement for kaproning.  

 

§ 16 Disse love træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse, uden at have tilbagevirkende kraft.  

 

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 24. Februar 2011.  

 

Alle tidligere i Rungsted Roklub vedtagne love er hermed ugyldige.  

 

Vedtaget 28. november 1987 med senere ændringer 9. februar 1991, 9. november 1991 og 18. 

november 1995 og 24.  februar 2011  
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BILAG 2: RUNGSTED ROKLUBS ROREGLEMENTER 

1. Generelt 
a. Rungsted Roklubs roreglement er et supplement til Rungsted Roklubs vedtægter, DFfR´s reglementer og 

de danske og internationalt gældende regler for færdsel til søs.  

Det understøtter klubbens formålsparagraf og skal sikre balancen mellem størst mulig frihed for klubbens 

medlemmer og den nødvendige sikkerhed.  

b. Klubbens valgte bestyrelse har ansvaret for roreglementet. Forvaltningen af reglementet kan uddelegeres 

helt eller delvist til en rochef.  

Anmodning om de i reglementet nævnte rettigheder stiles til bestyrelsen. 

c. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen udstede roforbud. Det kan gøres generelt eller individuelt 

for såvel farvand som roere. 

d. Overtrædelser af dette reglement, eller andre af bestyrelsen afgivne bestemmelser vil kunne medføre 

fratagelse af styrmandsret, karantæne eller anden reduktion af medlemmets rettigheder. I alvorlige tilfælde 

kan medlemmet ekskluderes i henhold til klubbens vedtægter. 

e. I tvivlstilfælde er det bestyrelsens tolkning af reglementet, der gælder. 

 

2. Rettigheder og pligter 
a. Ansvarshavende styrmand er den  

A) styrmand (jf. 2bc)  

B) scullerroer (jf. 2e)  

C) roer med coastal- og gigret (jf. 2f),  

der har ansvaret for at lede turen i den pågældende bådtype i henhold til alle relevante regler – herunder at 

udvise godt sømandskab. Den mest erfarne indehaver af rettigheden til at lede turen i den pågældende 

bådtype er altid ansvarshavende styrmand og skrives ind i rojournalen som turens styrmand.  

Den ansvarshavende styrmand sikrer: 

i. at turen er indført korrekt i rojournalen. 

ii. at materialet er i orden (jf. 3c), og at det bliver brugt korrekt – herunder ind- og udbæring samt rengøring 

efter brug. 

iii. at holdet har forudsætning for at gennemføre turen – herunder at ingen af deltagerne har roforbud. 

iv. at mandskabet kan anvende sikkerhedsudstyret, og at redningsveste er korrekt indstillet. 

v. at vejret og dets mulige udvikling er vurderet inden turens start. 

b. L-styrmand (langtursstyrmand) er uddannet af DFfR og udnævnt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen stiller udover uddannelsen supplerende krav inden udnævnelsen. I disse krav indgår blandt 

andet erfaring med langtursroning, øvrig søsportserfaring, modenhed og lederegenskaber. 

L-styrmænd kan lede langture i henhold til DFfR’s langtursreglement. 

c. K-styrmand (korttursstyrmand) er uddannet på klubbens styrmandskursus og udnævnt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen stiller udover uddannelsen supplerende krav inden udnævnelsen. I disse krav indgår blandt 

andet roerfaring, øvrig søsportserfaring, modenhed og lederegenskaber. 

K-styrmænd kan lede ture i klubbens daglige rofarvand (jf. 4a) mellem Mikkelborgs nordligste bygning og 

Strandmøllen. K-styrmænd må lægge til ved klubbens bro og ved ishusene i Mikkelborg og Skodsborg. K-

styrmænd må ikke ro i Vedbæk og Rungsted Havne. 

I følgeskab med erfaren L-styrmand kan erfaren K-styrmand lede ture mellem Helsingør og Hellerup. 

Rammerne for turens afvikling bliver vurderet fra gang til gang.  

L-styrmanden er overordnet leder af den fælles tur, mens K-styrmand fortsat er ansvarshavende styrmand i 

egen båd.  

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om K-styrmandsuddannelse, hvis der er tale om en 

roer, som rigeligt opfylder kravene til optagelse på uddannelsen, og rammerne for turens afvikling bliver 

vurderet fra gang til gang. Dispensationen kan kun gælde roning mellem Rungsted og Vedbæk Havne. 
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d. Instruktør er en styrmand, der har gennemgået uddannelse om instruktion og er udpeget af bestyrelsen til 

at varetage instruktion i forskellige type både (jf. 3a). Instruktøren underviser roere, der ikke er frigivet i 

bådtypen. Efter endt instruktion frigiver instruktøren roerne. 

e. Scullerret tildeles en roer, der har gennemgået instruktion i bådtypen og er frigivet. 

Ved instruktion, der foregår fra klubbens bro, må der kun roes efter instruktørens anvisning og aldrig 

længere end til Flagstangen (1000 meter syd for klubben). 

For roere med tilstrækkelig forståelse for scullerroning kan instruktionen ske under ledsagelse af instruktør 

på strækningen mellem Rungsted Havn og Vedbæk Havn. Roningen skal foregå i umiddelbar nærhed af 

kysten. 

Roere med scullerret kan udenfor strækningen mellem Rungsted og Vedbæk Havne lede ture i 

overensstemmelse med deres styrmandsret. Roning udenfor Mikkelborgs nordligste bygning og 

Strandmøllen skal foregå i følge med inrigger. 

f. Coastal- og gigret tildeles en roer, der har A) sculleret eller B) har modtaget instruktion og er frigivet i 

coastalbåd.  

Roere med coastal- og gigret kan udenfor strækningen mellem Rungsted og Vedbæk Havne lede ture i 

overensstemmelse med deres styrmandsret. 

g. Frigiven roer kan ro, når der er en K- eller L-styrmand i båden. 

h. Ikke frigiven roer er roer under instruktion (jf. 2d) 

i. Gæsteroere er frigivne roere, der er medlemmer af andre klubber under DFfR og frigivet i bådtypen i egen 

klub. Styrmanden vurderer i den aktuelle situation om gæsteroeren kan deltage i roning (jf. 2a ii). 

Bestyrelsen har den afgørende beslutning. 

Styrmandsansvaret for klubbens både overdrages kun til andre klubbers medlemmer efter anmodning fra 

den pågældende klub og efter bestyrelsens beslutning. 

 

3. Både og sikkerhedsudstyr 
a. Klubben har inriggere, coastalbåde, gigbåde og scullere. Bådtyperne har forskellige egenskaber – også 

sikkerhedsmæssigt. Nogle af klubbens både har begrænsninger i forhold til hvilket farvand, de må 

anvendes i. Dette fremgår af rojournalens bådoplysninger. 

b. Alle bådtyper skal have den bemanding, som de er bygget og godkendt til. 

3X-GIG kan ros af 2 eller 3 personer. 

c. Hvis materiellet ikke er i orden, sikrer styrmanden, at problemet udbedres, hvis holdet er i stand til det. 

Alternativt sættes en seddel på båden med angivelse af skaden, og det skrives i rojournalen, så ingen 

andre bruger båden, før den er klar igen. 

d. Skader på materiellet, som ikke skyldes slid og ælde, erstattes efter bestyrelsens beslutning af styrmanden 

eller holdet. 

e. Der skal på alle ture medbringes øsekar og godkendte redningsveste af samme type. Typen vælges af 

styrmanden. Styrmanden sikrer, at sikkerhedsudstyret er korrekt placeret og indstillet. 

f. Hvis klubbens medlemmer har behov for at låne både i andre klubber under DFfR, så skal turen bevilges af 

bestyrelsen på samme måde som øvrige langture. 

 

4. Rofarvand, rotid og sikkerhed 
a. Klubbens daglige rofarvand strækker sig fra  

Helsingør Roklub (19,5 km nord) til  

Hellerup Roklub (19 km syd). 

L-styrmænd kan uden forudgående bevilling lede ture mellem Helsingør Roklub og Hellerup Roklub. 

K-styrmænd kan lede ture (jf. 2c) mellem  

Mikkelborgs nordligste bygning (4 km nord) og  

Strandmøllen (9 km syd). 

Roningen foregår så kystnært som muligt. 
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b. Alle andre ture er langture, der afvikles i henhold til DFfR’s langtursreglement suppleret af klubbens 

roreglement.  

Den ansvarshavende styrmand sikrer at bevilling af langtur er opnået hos bestyrelsen. Anmodning om 

langture fremsendes så tidligt som muligt. 

c. Rotiden er for alle andre end L-styrmænd fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning før 

solopgang og efter solnedgang kræver korrekt lanterneføring. 

Mellem standerstrygning og standerhejsning gælder et supplerende reglement for vinterroning. 

d. Ved vandtemperatur under 10 grader skal redningsvesten bæres under roningen.  

Ved højere vandtemperatur kan styrmanden tillade, at redningsvestene lægges og fastgøres korrekt i 

båden. 

Scullerroning er ikke tilladt ved vandtemperatur under 10 grader. 

e. Alle aktive roere skal kunne svømme mindst 500 meter uden hvil og skal kunne træde vande. Ingen 

svømmeprøve må være mere end 2 år gammel. Bestyrelsen sikrer, at svømmeprøven er dokumenteret for 

ungdomsroere under 18 år. Alle andre underskriver erklæring om, at de kan svømme 500 meter. 

f. Rettigheder skal vedligeholdes, og medlemmerne skal til enhver tid kunne leve op til de oprindelige krav – 

herunder svømmeprøve. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve aflæggelse af svømmeprøve eller 

kæntringsøvelse. 

g. Det er ikke tilladt at ro under vejrforhold eller andre forhold, som kan være til fare for mandskab og materiel. 

 

Vinterroning – supplerende reglement 
 

5. Generelt – vinter 
a. Det supplerende reglement for vinterroning gælder mellem standerstrygning og standerhejsning. 

b. Rungsted Roklubs roreglement er fortsat gældende bortset fra punkter, hvor vinterreglementet skærper 

reglerne. 

c. Roere, der ønsker at deltage i vinterroning skal årligt registreres hos bestyrelsen inden vinterroning 

påbegyndes.  

 

6. Rettigheder og pligter – vinter 
a. Den ansvarlige styrmand skal i alle både være L-styrmand. 

b. Vinterroning må normalt kun udøves af klubbens frigivne roere, der er fyldt 15 år. 

 

7. Både og sikkerhedsudstyr – vinter 
a. Vinterroning er tilladt i de af klubbens både, som er frigivet til vinterroning. 

b. I perioden 1. december til standerhejsning skal samtlige roere være iført godkendte redningsveste. 

Påklædningen skal være egnet til udøvelse af vinterroning. 

 

8. Rofarvand, rotid og sikkerhed – vinter 
a. Vinterroning er kun tilladt mellem Mikkelborgs nordligste bygning og Vedbæk Havn. 

b. Afstanden til land må under ingen omstændigheder overstige 100 meter. 

c. Rotid er for alle tidsrummet fra en ½ time efter solopgang til ½ time før solnedgang. 

d. Det er ikke tilladt at ro alene. 

e. Det skal tilstræbes, at udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, 

vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.m., således at der kun ros, når vejrforholdene 

gør det forsvarligt. 
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BILAG 3: DAGLIGT ROFARVAND 

  

Helsingør Roklub 

Mikkelborg Strandhuse 

Rungsted Roklub 

Vedbæk 

Strandmøllen 

Hellerup Roklub 
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