
Vinterroning i kajak: 

 § 52 Roning i tiden mellem standerstrygning og standerhejsning defineres som vinterroning. 

§ 53. Vinterroningstilladelse skal søges skriftligt ved klubbens bestyrelse, til den bådtype man ønsker 

at anvende. Vinterroning kan udøves af klubbens frigivne roere. For roere under 18 år skal der 

foreligge skriftlig forældre-/værgetilladelse 

 § 54. Vinterroning må kun finde sted fra solopgang til solnedgang. 

§ 55. Al udførelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, 

vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder m.v., således at der kun roes når 

vejrforholdene gør det forsvarligt. Under roningen skal det tilstræbes, at man altid kan se bunden, 

undtaget når sejlrenden krydses. Der må ikke roes når dele af fjorden i roområdet er islagt. Se kort 

nedenfor. 

§ 56. I forbindelse med vinterroning skal følgende regler overholdes:  

A: Der skal bæres godkendt og CE-mærket redningsvest og anvendes cockpitdækken.  

B: Rofarvandet: 

Ror man alene, er rofarvandet begrænset til strækningen: Roklubben til Nybrogårds Hage. Maksimal 

afstand til land er 25 meter eller hvor det er muligt at bunde. 

Roes der i grupper af minimum 3 kajakker kan man krydse fjorden vinkelret ud for roklubbens 

bådebro. Herefter kan der roes (som ovenfor skitseret) fra Hadsund Broen til Kongsdal. 

 C: Krydsning af fjorden må kun ske ud for roklubben. Krydsning af fjorden skal her foregå i kortest 

mulige linje.  

D: Der må kun roes i coastline og coastrunner eller kajakker med tilsvarende stabilitet. 

Bestyrelsen/kajakudvalget fastlægger hvilke typer kajakker der må anvendes.  

E: Korrekt rodestination med tidsangivelse for forventet hjemkomst skal angives i rojournalen før 

afgang.  

F: I kajakken skal medbringes: øsekar, mobiltelefon i vandtæt forpakning, klubbens sikkerhedstaske.  

§ 56 Deltagelse i arrangerede 

løb/konkurrencer i 

vinterroningsperioden betegnes 

ikke som vinterroning. 

Sikkerhedsregler i arrangerende 

klub/for det enkelte løb følges 

Rød rute: Når du ror alene 

Blå rute: I grupper af minimum 3 kajakker 

§ 57. Vinterroningstilladelse 

udstedes efter deltagelse 

fællesmøde, hvor reglementet 

gennemgås 


