Vinterroningsreglement
Ringsted Roog Kajakklub

§ 1 Reglement for vinterroning træder i kraft, når
vandtemperaturen er under 10 grader målt i 0,5
meters dybde.
§ 2 Området for udøvelse af vinterroning omfatter
Haraldsted Langesø. Ved vinterroning udover
Haraldsted Langesø gælder bestemmelserne i
langtursreglement (DFfR) eller de lokale ro- eller
kajakklubbers vedtægter.
§ 3 Al udøvelse af vinterroning skal ske under
hensyntagen til de hermed forbundne risici,
valg af bådtype, roerens færdigheder,
vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur,
vindhastigheder m.v., således at der kun roes,
når 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 50 m. Roerne skal
bære en passende påklædning egnet til
udøvelse af vinterroning.

§ 6 Vinterroning må kun finde sted i den eller de
bådtyper, man er godkendt til.
§ 7 Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere
være iført en af DFfR godkendt redningsvest, eller
DKF godkendt svømmevest eller anden af Dansk
Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest eller
svømmevest.
§ 8 Roere, der ønsker tilladelse til vinterroning, skal
ansøge skriftligt og godkendes af de respektive
udvalgsformænd og registreres ved opslag i
klubben. Vinterroningstilladelsen er gældende
indtil en evt. tilbagekaldelse. Inden godkendelse
gives, skal ansøgeren modtage instruktion om
sikkerhedsforhold ved vinterroning samt
gennemgang af gældende regler herfor ved
udvalgsformandens foranstaltning.
§ 9 Bestyrelsen kan tilbagekalde vinterroningstilladelsen,
hvis der sker misligholdelse af
Vinterroningsreglementet.

§ 4 Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne
roere. Unge under 18 år skal være under ledsagelse
af en frigiven voksen roer eller ledsagebåd med en
voksen frigiven roer.
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§ 5 Solo vinterroning i enmandsbåd kræver, at der er
følgebåd, eller at man er iført tørdragt, som er i
stand til at holde kroppen, ben og arme fri for
indtrængende vand, hvis man er faldet i vandet.
Alternativt en langærmet og langbenet våddragt
med mindst 5 mm isoleringslag.

