
Vinterroningsreglement 
Saxkjøbing Roklub 

§1 Vinterroning – det vil sige roning mellem standerstrygning og standerhejsning,  

§2 Vinterroning kan kun finde sted i det daglige tidsrum fra ½ time efter solopgang 
til ½ time før solnedgang 

§3 Roområdet for vinterroning er fra Saxkjøbing Roklub/havnen til det lille 
sømærke ved Oreby Havn 

§4 Udførelse af vinterroning skal ske, under hensyntagen til de hermed forbundne 
risici, vandtemperature, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v. således at 
der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. 

 Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det 
efter kyst - og farvandsforholdene er muligt. 

 Roning må kun finde sted i isfrit vand. 

§5 Vinterroning må kun udøves af frigivne medlemmer, der er fyldt 15 år, og som 
har aflagt 300 m svømmeprøve eller 600 m for kajak inde for det sidste år. 

 Båden skal ledes af en K-styrmand der har kontakt med en voksen person i land 
pr mobil tlf. 

§6 Vinterroning kan kun finde sted i inriggede - og coastel både og kajak 

§7 Roer skal være iført en CE mærket redningsvest og skal bære påklædning egnet 
til vinterroning  

§8 Roere der ønsker at udøve vinterroning, skal godkendes af bestyrelsen, ved 
rochefen (kajak i samråd med kajakansvarlig), årligt inden 
vinterroningsperiodens påbegyndelse / eller inden den enkelte skal deltage i 
vinterroningen. 

§9 Kajakroeren skal være over 18 år og frigivet På EPP 2 niveau, og bære våd – 
eller tørdragt samt godkendt redningsvest og der skal være 2 kajakker sammen 

§10 Vinterpadling på SUP må kun foretages af frigivne personer over 18 år og roeren 
skal være iført tørdragt eller våddragt af passende tykkelse samt CE mærket 
redningsvest og al padling sker under skyldig hensyntagen til vejrforholdene gør 
dette forsvarligt. Se § 4 

§11 Vinter kaproning må kun foretages af roer der er godkendt af kaproningschef og  
rochef 



 Kaproer skal være iført CE mærket redningsvest og der må kun roes når 
vejrforholdene gør dette forsvarligt. Se § 4 

 Roerne skal følges af en motorbåd 

  


