
 

Ringkøbing Ro- og Kajakklub 
www.rrkk.dk 

Vinterroningsreglement 
Nærværende reglement er et supplement til Ringkøbing Ro- og Kajakklubs generelle reglementer og alene gældende 
for deltagelse i vinterroning i inriggede både. Reglementet kan ændres uden varsel af klubbens bestyrelse, og det 
gældende reglement kan altid findes på www.rrkk.dk. 

Periode 
Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i 
det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted 
i overensstemmelse med nærværende reglement. 
Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsning 
fastsættes af klubben årligt, dog omfatter nærværende 
reglement mindst perioden 1. november til 31. marts 
følgende år. 

Tidsrum 
Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum 
fra en halv time efter solopgang til en halv time før 
solnedgang. 

Område 
Vinterroning finder alene sted i Vonå fra fugleøen mod 
syd og til udløb i Stadil Fjord mod nord. 

Sikkerhedsbestemmelser 
Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker 
under hensyntagen til de hermed forbundne risici, 
vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vind-
hastigheder m.v., således at der kun roes, når vejr-
forholdene gør det forsvarligt. Under roning skal det 
tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som 
det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. 

• Afstanden til land bør aldrig overstige 200 meter. 
• Vinterroning finder alene sted, når Vonå er isfri. 

• Lufttemperaturen skal være +1o C eller højere. 
• Der må ikke udøves vinterroning når 

vindhastigheden overstiger 6 m/sec. 

Kvalifikationskrav 
Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, 
der er fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start.  

Forældre til roere, der ikke er fyldt 18 år ved vinter-
roningsperiodens start skal skriftligt give tilladelse til 
deltagelse i vinterroning. 

Udover at roere skal være frigivne gælder det, at den 
enkelte roer skal være erfaren og i stand til at skifte 
plads i forbindelse med roningen. 

Bådtyper 
Vinterroning kan kun finde sted i 2 og 4 åres inriggede 
både. 

Redningsvest 
Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere 
hver for sig være iført en af Dansk Varedeklarations-
nævn godkendt redningsvest. Roerne skal bære 
påklædning egnet til udøvelse af vinterroning. 

Tilladelse 
Frigivne roere der er fyldt 15 år ved vinterroningens 
begyndelse skal forinden deltagelse i vinterroning 
ansøge om ret til deltagelse i vinterroning. 

Rochefen udsteder ret til deltagelse i vinterroning i in- 
og outriggede både, eller alene i inriggede både, efter 
vurdering af den enkelte roers erfaring og rutine. Evt. 
afslag på deltagelse i vinterroning kan ankes til 
bestyrelsens endelige afgørelse. 

Retten gives for en vintersæson af gangen og skal 
fornys årligt. Retten kan alene anvendes efter 
deltagelse i instruktion, som afholdes i klubben 
forinden vinterroningsperiodens begyndelse. 

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde, den 6. september 2007 og løbende revideret. 
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