Ansøgning om VINTERRORET
Roere der søger om vinterroret bekræfter med sin underskrift, at være fortrolig med
Vinterroningsreglementet for Viborg Ro- og Kajakklub under DFfR og Dansk Kano- og
Kajakforbund regler. I nedenstående er vigtige passager fremhævet:
F. Vinterroningsreglement
For roning mellem standerstrygning og standerhejsning, herefter benævnt vinterroning, gælder i øvrigt
følgende:
1. Vinterroningsreglementets gyldighed kan forlænges af bestyrelsen til også at omfatte den tidlige
forårssæson, såfremt vandtemperaturen eller andre forhold gør dette påkrævet.
2. Vinterroning må kun finde sted i dagtimerne og i helt isfrit vand. Derudover skal det tilstræbes, at al
udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici: vandtemperatur,
sigtbarhed, lufttemperatur, vindstyrke m.v., således at der kun roes, når dette er fuldt forsvarligt.
3. Tilladelse til vinterroning kan kun opnås af frigivne roere, der er fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens
start.
4. Anmodning om vinterroret for robåde og kajakker rettes til bestyrelsen, der tager stilling til, hvorvidt
der kan opnås vinterroret og i hvilke bådtyper. Roere, der har fået vinterroret, skal registreres af klubben og
modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning og gældende regler herfor.
5. Vinterroret til kajakroere kan kun gives til roere, der i den indeværende sæson har roet 100 km og har
godtgjort at kunne gennemføre svømmeprøven som beskrevet under afsnit C.
6. Vinterroning i singlesculler må kun udføres under ledsagelse af motorbåd eller anden robåd. Særligt
rutinerede roere, der er fyldt 18 år og som kan dokumentere særligt træningsbehov, kan skriftligt ansøge
bestyrelsen om dispensation fra denne 4 paragraf. En evt. dispensation træder først i kraft, når medlemmet
har modtaget denne skriftligt fra bestyrelsen.
7. Rednings- eller svømmevest skal altid bæres ved vinterroning.
8. I vinterroningsperioden vil en liste over de, der af bestyrelsen har fået ret til at ro vinterroning, være slået
op på opslagstavlen.
9. Overtrædelse af nærværende reglement medfører øjeblikkelig inddragelse af vinterroningsretten.

Det er til enhver tid det fuldstændige reglement for Viborg Ro- og Kajakklub der er gældende.

Navn
Adresse
Dato
Underskrift
Antal roede km i
indeværende sæson
Søger roret til:

Robåd

Kajak

Kan svømme:

300 m

600 m

Forbeholdt bestyrelsen

Godkendt af:
Dato

