Vinterroningsregler kajak
§ 52
Roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning betegnes som vinterroning,
hvortil der kræves særlig tilladelse.
§ 53
Tilladelse til vinterroning for roere der i den forgangne sæson minimum har roet 250 km
samt aflagt 600 m. svømmeprøve indenfor de sidste 12 måneder indstilles af
kajakudvalgsformanden til bestyrelsen.
For roere under 18 år skal der foreligge en skriftlig forældre- / værgetilladelse.
Har man blot opnået begrænset kajakret vil dette kunne påvirke indstillingen.
Vinterroning er endvidere tilladt for klubbens instruktører uanset det roede antal km.
§ 54
I forbindelse med vinterroning skal følgende regler overholdes:
A: Der skal bæres godkendt og CE-mærket redningsvest og anvendes cockpitdækken.
B: Rofarvandet når man ror alene uden følgebåd / inrigger er begrænset til:
Mod øst: Bunden af Lergraven
Mod vest: Cementhagen / Kongsdal
Rofarvandet når man ror med anden kajak men uden følgebåd / inrigger er
begrænset til:
Mod øst: Bunden af Lergraven
Mod vest: Vive / Kongsdal
Rofarvandet når man ror tæt sammen med inrigger / følgebåd er begrænset til:
Mod øst: Fiskerihavnen og bunden af Lergraven.
Mod vest: Dania / Vive.
C: Krydsning af fjorden må kun ske ud for roklubben.
Krydsning af fjorden skal foregå i kortest mulige linje.
D: Der må kun roes når fjorden er isfri.
E: Der må kun roes i coastline og coastrunner eller kajakker med tilsvarende stabilitet.
Bestyrelsen/kajakudvalget fastlægger hvilke typer kajakker der må anvendes.
F: Kystlinjen skal følges i max. 50 meters afstand.
G: Vinterroning må kun ske under gode vejrforhold, der ikke udfordrer roerens tekniske
færdigheder. Der må ikke roes i tåge.

H: Der må kun roes i dagslys (fra solopgang til solnedgang).
I: Korrekt rodestination skal angives i rojournalen før afgang.
J: I kajakken skal medbringes: øsekar, mobiltelefon i vandtæt forpakning, klubbens
sikkerhedstaske.
§ 55
Deltagelse i arrangerede løb/konkurrencer i vinterroningsperioden betegnes ikke som
vinterroning. Sikkerhedsregler i arrangerende klub/for det enkelte løb følges.

