REGLEMENT
FOR ROSKILDE ROKLUB
Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub og er udfærdiget med bemyndigelse
i §20 i Roskilde Roklubs vedtægter. Reglementet skal være tilgængeligt på Roskilde Roklubs
hjemmeside.
Som medlem af Roskilde Roklub skal man i klubhuset, sommerhuset, tilstødende områder og som
deltager i arrangementer udvise sportslig, fornuftig og ordentlig adfærd. Der må på de samme steder
og i de samme situationer ikke udvises voldelig, respektløs eller anstødelig adfærd. Medlemmer skal
til enhver tid rette sig efter de henstillinger bestyrelsesmedlemmer, ledere og rovagter måtte
fremkomme med. Ejendomme og materiel stilles under medlemmernes beskyttelse.

Afsnit 1 – Roområde og rotidspunkter
§ 1, Roområde og rotidspunkter
Stk. 1: Roskilde Roklubs daglige roområde er området syd for linjen Okseholme - Højklint. Linjen er
markeret på kort over området, som er ophængt i bådhallen.
Stk. 2: Rosæsonen for Roskilde Roklubs roere begynder den dag, der er standerhejsning og slutter den
dag, der er standerstrygning. Der må i rosæsonen ros i tidsrummet fra 1 time før solopgang til 1 time
efter solnedgang, dog ikke efter mørkets frembrud.
Stk.3: For roning i andre områder og uden for dette tidsrum eller efter mørkets frembrud gælder
reglerne for langtursroning.
Stk. 4.: Bestyrelsen kan opstille særlige regler for roning i starten og i slutningen af sæsonen, hvor
vandtemperatur og vejrlig i øvrigt kan forringe sikkerheden.
Stk. 5: Sculler- og kajakroning i roklubbens turkajakker må først påbegyndes, når bestyrelsen har givet
tilladelse til det. Roningen skal på samme måde ophøre, når bestyrelsen giver meddelelse om det.
Stk. 6: Roning i gigbåde i perioden fra standerhejsning til bestyrelsen giver tilladelse til sculler- og
turkajakroning skal ske efter følgende regler:
•
•

Roning må højst foregå 100 meter fra land, og fjorden må ikke krydses mellem 2
kyststrækninger. Det er dog tilladt at krydse sejlrenden i Dejsundet (smalle passage ind mod
Ringøen)
Skift af ropladser skal ske tæt under land, hvor roerne kan bunde.

Stk. 7: Bestyrelsen kan i specielle tilfælde dispensere fra dette reglement. Dispensation tager intet
ansvar fra styrmænd eller andre ledere.
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Afsnit 2 – Private havkajakker
§ 2 – Private havkajakker
Stk. 1: Pladser til private havkajakker kan udelukkende udlejes til medlemmer af Roskilde Roklub. Kun
medlemmer, som har bestået IPP2 eller tilsvarende havkajakkursus, må benytte private havkajakker
fra Roskilde Roklub’s område.
Stk. 2: Hvert medlem kan leje plads til 1 havkajak.
Stk. 3: Roning i private havkajakker er private ture. De sker på eget ansvar og er således ikke en
aktivitet under Roskilde Roklub.

Afsnit 3 - Roning
§ 3 – Indmeldelse og Instruktion
Følgende er ikke gældende for trimmedlemmer, vandhundemedlemmer (fra 8 år og indtil oprykning
til ungdomsroer) og passive medlemmer.
Stk. 1.: Et nyt medlem skal ved indmeldelse medbringe bevis på, at vedkommende kan svømme 300
m. Beviset må ikke være mere end 12 måneder gammelt. Når en vandhund oprykkes til ungdomsroer,
skal der foreligge bevis på, at vedkommende kan svømme 300 meter.
Stk. 2. Ethvert nyt medlem skal instrueres af klubbens instruktører. Instruktionen foregår i
inriggerbåde. Der kan endvidere instrueres i gigmateriel og turkajakker.
Stk. 3: Når et medlem er frigivet til roning af en instruktør, kan medlemmet deltage i almindelige
roning i inrigger.
Stk. 4: Har et nyt medlem været medlem af en anden roklub, kan medlemmet ved at indhente
flyttebevis fra den tidligere klub medbringe sine rettigheder. Kontoret afgør ved indmeldelsen, om
der ud fra flyttebeviset kan dispenseres for stk. 1. Kontorets afgørelse kan indklages for bestyrelsen.
Stk. 5: Bliver et medlem medbringende styrmandsret indmeldt uden, jf. stk. 3, at deltage i
instruktionen, skal medlemmet hurtigst muligt deltage i den teoretiske del af styrmandskurset for at
få kendskab til Roskilde Roklubs rofarvand, kommandoer med videre.
§ 4 - Styrmandens ansvar
Stk. 1: Et rohold skal altid være fuldtalligt og under ledelse af en ansvarshavende styrmand.
Stk. 2: Den ansvarshavende styrmand er som holdets leder ansvarlig for, at roningen foregår i
overensstemmelse med reglementet og den almindelige søfartslovgivning. Vedkommende skal
inden roturen påse, at nødvendigt udstyr er til stede og i funktionsdygtig stand, jf. § 7, stk. 2,
herunder også at medbragte redningsveste opfylder de krav, der stilles, jf. § 5 stk.4
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Stk.3: Den ansvarshavende styrmand bærer over for Roskilde Roklub ansvaret for sin besætnings
opførsel under roningen, samt for båden og dens udstyr.
Stk.4: Hvis båden eller udstyret tager skade, har den ansvarshavende styrmand pligt til omgående at
give meddelelse herom til formanden for materieludvalget på de dertil beregnede
skadesanmeldelser eller ved anden kontakt. Styrmanden skal gøre det tydeligt for andre roere, at
båden er skadet. Roholdet bør i videst mulig omfang deltage i udbedring af skaden.
Stk.5: Kæntringer, påsejlinger og andre havarilignende hændelser skal hurtigst muligt meddeles et
medlem af bestyrelsen, uanset om der har været person- eller materielskade. Skønnes hændelsen at
have givet andre en opfattelse af at nogen er eller har været i havsnød, skal hændelsen hurtigst
muligt meddeles Midt- og Vestsjællands Politi.
Stk.6: Den ansvarshavende styrmands kommando over roholdet begynder, når deltagerne er samlet
i bådehuset og slutter, når materiellet er bragt på plads efter endt roning.
Stk.7: Den ansvarshavende styrmand skal altid fokusere på sikkerheden og vurdere besætningens og
materiellets egenskaber sammenholdt med farvand og vejrlig.
Stk.8 Sejlføring er forbudt.
Stk. 9.: Passagerer må ikke medtages i bådene. Et barn under 10 år, som er medlem af Roskilde
Roklub, må medtages som passager i inrigger under følgende betingelser:
•
•
•
•

Barnet skal være iført en redningsvest, der opfylder de krav der stiles i §5, stk.4, og som
kontrolleres af ansvarshavende styrmand.
En forælder eller anden voksen roer, der påtager sig ansvaret for barnet, skal deltage.
Barnet medtages som passager på styrmandssædet, såfremt dette kan ske uden gene for
styrmanden.
De øvrige roere skal acceptere, at barnet er med.

§ 5 - Sikkerhed i forbindelse med roningen
Stk. 1: Før turen påbegyndes, skal den ansvarshavende styrmand eller rovagten sørge for, at holdets
navne og medlemsnumre bliver ført i rojournalen. Efter hjemkomsten skal den ansvarshavende
styrmand sørge for, at journalen straks føres à jour. Det tilrådes at medbringe mobiltelefon under
roturen.
Stk. 2: Roning må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold.
Roning må ikke påbegyndes:
•
•
•
•
•

Hvis der kan ses hvide toppe på bølgerne, eller vindstyrken er over 8 m/s.
Hvis vinden medfører vedvarende hylen i maste og rig.
Hvis der er tæt tåge.
I tordenvejr.
Eller hvis der er varsel om sådant vejr.
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Der skal udvises særlig opmærksomhed, hvis det blæser fra syd, idet hvide toppe ikke altid er synlige
fra havnen.
Det påhviler ansvarshavende styrmande at orientere sig om vejrets forventede udvikling.
Ved optrækkende uvejr under turen skal roerne iføre sig redningsveste og herefter uopholdeligt
søge land.
Stk.3: Ved roning følges kystlinjen så nær land som muligt, ligesom evt. skift foretages så nær land
som muligt. Ved roning i sculler eller turkajak må afstanden til land ikke overstige 300 m. Ved roning
i sculler eller turkajak må fjorden krydses mellem Veddelev og Bognæs og mellem Gershøj og
Bognæs (800 m), såfremt det skønnes forsvarligt.
Stk. 4: Hver roer skal medbringe en CE – godkendt redningsvest, som er i funktionsduelig stand,
d.v.s. vesten skal være uden skader, udstyret med fløjte, ligesom lynlås og skridtgjord skal virke.
Roeren skal kende vestens funktion.
Fra 1. maj 2019 må der ikke anvendes private redningsveste. Kun årligt kontrollerede CE godkendte
redningsveste tilhørende Roskilde Roklub må anvendes. Disse forefindes i roklubben.
Roeren og den ansvarshavende styrmand skal sikre sig, at vesten er påført årsmærke, der angiver, at
den er gennemgået og godkendt af Roskilde Roklub inden for det seneste år. Veste uden godkendt
årsmærke eller i mangelfuld stand må ikke benyttes.
Roskilde Roklub tillader ikke anvendelse af selvoppustelige redningsveste Der kan dog i særlige
tilfælde opnås dispensation fra bestyrelsen eller af en bestyrelsen udvalgt rochef.
For kaproeres anvendelse af redningsveste under vinterroning henvises til ”Vinterroningsreglement
for Kaproere”.
Redningsvest skal ikke medbringes ved konkurrenceroning eller træning hertil, med mindre træneren
kræver det.
Redningsveste skal ikke medbringes ved motionsroning i outriggerbåde.
Stk. 5: Roning uden for Roskilde Roklubs rosæson er defineret som vinterroning.
Turene betragtes som langtur og må derfor kun foregå i inrigger.
Der skal være mindst 1 langtursstyrmand i båden, og øvrige roere skal have langtursret.
Vinterroning skal foregå inden for tidsrummet 10.00 til 14.00 og foregå syd for linjen mellem Højklint og det
sydøstligste hjørne af Bognæs, dvs. syd for Elleore.
Vinterroning må ikke gennemføres, hvis der er is på/i vandet.
Alle roere skal være iført redningsvest, jvf. § 5 stk. 4, under turen.
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Der må ikke byttes plads, mens båden befinder sig på vandet.
Der må ikke ros længere end 150 meter fra kysten.
Vinterroning må kun foregå efter anmeldelse og godkendelse hos en af de af bestyrelsen udpegede
personer i Langtursudvalget (Formand for Langtursudvalget).
Anmeldelsen og godkendelsen skal ske på SMS eller mail og skal indeholde oplysninger om roernes navne,
ronummer, rofærdigheder og telefonnummer. Ved roturens afslutning skal turen afmeldes til
vedkommende, der har godkendt turen.
Stk. 6: Ved roning uden for sæsonen skal langtursstyrmanden sikre, at rojournalen føres nøjagtigt,
specielt med hensyn til turens mål, rute og forventede hjemkomsttidspunkt, samt at rute og
hjemkomsttidspunkt overholdes.
Stk. 7: Roning uden for sæsonen i konkurrencemateriel sker i henhold til ”Vinterroningsreglement for
kaproere”.
Stk. 8: Gig, sculler og turkajak må kun anvendes inden for Roskilde Roklubs daglige roområde jf. § 1,
stk.1.
Stk. 9: Roning i singlescullerbåde kræver scullerret. Roning i træningsscullere (Edon-scullere) kræver
korttursstyrmandsret. Outriggerbåde til flere roere kræver, at mindst halvdelen af besætningen i båden har
scullerret. De ved bådene angivne vægtgrænser skal respekteres.
Stk. 10: Ved scullerroning på hverdagsaftener bør turen holdes indenfor 1½ time, medmindre det er
tydeligt, at der ikke er ventetid på at få en sculler. Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide eller
begrænse turlængden under hensyntagen til efterspørgslen. Dette gælder ikke kaproning eller
træning hertil.
Stk. 11: Al vandhunderoning uden for Roskilde Havn skal foregå ifølge med motorbåd.
§ 6 - Roning uden for Roskilde Roklubs daglige rofarvand og roning efter mørkets frembrud
Motionsroning uden for Roskilde Roklubs daglige rofarvand jf. § 1, stk. 1, uden for tidsrummet
mellem 1 time før solopgang og 1 time efter solnedgang, eller efter mørkets frembrud, jf. §1, stk. 2,
er langtursroning.
Stk. 2: Til langtursroning må anvendes inriggere forsynet med vandtæt skot. Langture i udlandet kan
roes i både, der sædvanligvis anvendes som langtursbåd i det pågældende land, under forudsætning
af at ansvarshavende styrmand finder båden forsvarlig til langtursroning i det pågældende farvand.
Stk. 3: Der må roes langture fra 1. maj, og til rosæsonen slutter, eller når det af bestyrelsen ved
opslag i roklubben og/eller på roklubbens hjemmeside er tilkendegivet, at dette er tilladt.
Stk. 4: Kun roere med langtursret, se § 8, må deltage. Ansvarshavende styrmand i hver båd skal have
langtursstyrmandsret.
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Stk. 5: En langtur skal senest to dage før afgang anmeldes til og godkendes af klubbens bestyrelse
eller af en af bestyrelsen udpeget rochef (Formand for Langtursudvalget). Anmeldelsen skal ske pr.
mail.
Stk. 6: Anmeldelsen skal indeholde:
•
•
•
•
•
•

Navn og medlemsnummer på turens deltagere
Angivelse af deltagernes rorettigheder
Angivelse af navn og medlemsnummer på holdets leder
Nummer til holdlederens mobiltelefon, der medbringes under turen
Turens mål
Tidspunktet for forventet ankomst til målet og forventet hjemkomst.

Stk. 7: Ændringer af rute og mål, tidspunktet for ankomst eller hjemkomst skal hurtigst muligt
meddeles klubbens bestyrelse eller den af bestyrelsen udpegede rochef. Træffes ingen af disse, skal
der på anden måde omgående gives besked til klubben og familie.
Stk. 9: Det er tilladt, når de vejrmæssige forhold er gunstige, at sætte over bugter, vige, sunde og
fjorde, hvis turen ellers ville forlænges uforholdsmæssigt. Afstanden til den nærmeste kyst må aldrig
overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må dog kun finde sted, efter at lederen har indhentet samtykke
fra hele mandskabet. Hvis blot en enkelt af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må
denne ikke finde sted. Samtykket fjerner intet ansvar fra lederen.
Stk. 10: Ethvert hold, som går på langtur, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige
reglementer, som måtte gælde for de strækninger, der passeres.
Stk. 11: På langture påhviler det ansvarshavende langtursstyrmand, at der i båden medbringes:
•
•
•
•
•
•
•
•

mindst to øsekar, som er fastgjort til båden med en line
bugserline
bådshage
værktøjskasse med udstyr til sædvanligt forekommende nødreparationer samt kniv
vandtæt lygte til signalering
nødblus og signalraketter, som skal være forsynet med synlig datomærkning og være
emballeret i en plastforseglet pakning
forbindingskasse og kompas
mobiltelefon.

Afsnit 4 - Materiel og udstyr
§ 7.
Stk.1: Kun både, årer og andet materiel, der er godkendt af Roskilde Roklub, må benyttes til roningen.
Medlemmer må ikke ændre på bådenes konstruktion uden at aftale dette med bestyrelsen.
Stk.2: Båden skal under roning være forsynet med mindst 1 øsekar, som er fastgjort til båden med en
line, med en fortøjning på minimum 3 meter, samt en bådshage. Der skal dog hverken medbringes
bådshage eller fortøjning i turkajak.
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Stk..3: Under roning i mørke skal der føres tændt hvid lygte, der kan ses 360 grader. Lygten skal
monteres på båden mindst 1 meter over vandoverfladen.

Afsnit 5 - Rettigheder
§ 8 - Styrmandsret
KORTTURSSTYRMANDSRET:
Stk. 1.: Tildeles medlemmer, der, efter bestyrelsens skøn har passende erfaring og har gennemgået
og bestået et korttursstyrmandskursus afholdt af Roskilde Roklub.
Stk. 2: For at deltage i korttursstyrmandskursus skal man som minimum have
•
•
•

Roet i mindst én rosæson
Roet mindst 200 km
Gennemgået og bestået en redningsøvelse gennemført af Roskilde Roklub.

Stk. 3: Første år efter tildeling af korttursstyrmandsretten gives ret til at være ansvarshavende
styrmand på ture syd for en linje, der går fra Egehoved til Højklint.
Stk. 4: Fuld korttursstyrmandsret giver ret til at være ansvarshavende styrmand i hele Roskilde
Roklubs daglige rofarvand og tildeles medlemmer, der har haft korttursstyrmandsret 1 år.
LANGTURSSTYRMANDSRET
Stk. 5: Tildeles medlemmer der, efter bestyrelsens skøn og godkendelse, har passende erfaring og
opfylder følgende betingelser:
•
•
•
•

Haft korttursstyrmandsret i mindst 2 sæsoner
Har langtursret
Har bestået et af DFfR afholdt langtursstyrmandskursus og
Været medarrangør, i samarbejde med langtursudvalget, på mindst 1 langtur i fremmed
rofarvand.

Langtursstyrmandsret giver ret til at arrangere roture og være ansvarshavende styrmand på roture
uden for Roskilde Roklubs daglige rofarvand.
LANGTURSRET
Stk. 6: Langtursret kræves for deltagelse på roture uden for Roskilde Roklubs daglige rofarvand.
Stk. 7: Langtursret kan af bestyrelsen eller en af bestyrelsen valgt rochef tildeles medlemmer, der
har
•
•

Korttursstyrmandsret
Tilkendegivet at have læst og forstået DFfR`s langtursreglement og
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•

Deltaget i tre forskellige endagslangture samt to flerdageslangture med overnatning.

Stk. 8: Dispensation for langtursret kan gives medlemmer, der opfylder krav i § 8 stk. 7, men som
ikke opfylder kravet om deltagelse i tre forskellige endags – og to flerdageslangture med
overnatning. Dispensationen gives af bestyrelsens eller en af bestyrelsen udpeget rochef og gælder
kun deltagelse på en specifikt angiven langtur.
§ 9 - Scullerret
Stk. 1: Klubbens bestyrelse kan efter ansøgning tildele scullerret til roere, der har passende erfaring,
gennemgået instruktion i scullerroning og har korttursstyrmandsret.
Stk. 2: Instruktion i scullerroning foretages af en erfaren roer med scullerret. Medlemmet skal før
opnåelse af scullerret demonstrere færdigheder, der sætter medlemmet i stand til at håndtere
sculleren alene, herunder lægge til på begge sider af pontonen samt kunne svømme 100 meter med
en sculler efter sig i vandet.
§ 10 – Roning i outriggermateriel (motionsoutriggerbåde)
Stk. 1: Ved roning i outriggermateriel skal minimum halvdelen af roerne have scullerret.
Stk. 2: Roning i outriggermateriel i rosæsonen, men uden for scullersæsonen, er tilladt i følgende
bådtyper: 4x, 4-, 4+ og 8+; dog gælder regler jf. vinterroningsreglementet for kaproere. (LINK).
Tilladelse til roning i 2x og 2- kan i særlige tilfælde opnås ved at rette henvendelse til bestyrelsen.
Tilladelsen vil alene blive givet til meget erfarne roere. Tilladelsen skal være tidsbestemt og roning
skal ske jf. vinterroningsreglement for kaproere. (LINK)

§ 11 – Roret til turkajak
Stk. 1. Kajakret 0 kan tildeles medlemmer med korttursstyrmandsret. Retten tildeles af en erfaren
kajakroer, når denne har vurderet, at det er forsvarligt. For at få kajakret 0 skal man være instrueret i
ombord stigning fra pontonen og bugsering og håndtering af kajak. Kajakret 0 giver kun ret til at ro i
havnen.
Stk. 2: Kajakret 1 kan af bestyrelsen tildeles medlemmer med kortursstyrmandsret, når de har
deltaget i et kajakinstruktionskursus i Roskilde Roklub og efterfølgende har bestået kajakprøven. Ved
kajakprøven skal roeren over for en kajakinstruktør demonstrere evnen til at:
•
•
•
•
•

Svømme 600m over åbent vand,
Svømme 75m med bordfyldt kajak over åbent vand
Entre kajakken fra bådebro og fra strandbred,
Entre kajakken efter kæntring på dybt vand og fortsætte roningen,
Foretage vending, opbremsning og skodning.

Stk. 3: Kajakret 1 giver adgang til at ro i kajakker med skot uden for instruktionstidsrummene,
såfremt roeren på intet tidspunkt er mere end 100 m fra land og ror under ledsagelse af enten en
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kajakroer med en kajakret 2 roer eller en af klubbens inriggerbåde. Det er tilladt med kajakret 1 at ro
alene på det lavvandede område langs Frederiksborgvej, såfremt vindforholdene tillader det.
Vibers med skot må alene anvendes af kajakret 2-roere.
Stk. 4: Kajakret 2 tildeles af bestyrelsen roere med kajakret 1, når disse har roet mindst 100 km i en
af Roskilde Roklubs kajakker og roet i store bølger og kraftig vind, og efter instruktørens skøn er i
stand til at klare sig alene. Kajakret 2 giver adgang til at ro i dagligt rofarvand i kajakker med og uden
skot.
Stk. 5: Roere uden kajakret. Alle frigivende medlemmer må prøve kajakkerne i havnebassinet ved
pontonen, såfremt det sker under opsyn af en kajakret 2 roer.

Afsnit 6 - Bådanvisning
§ 12: Anvendelse af motions- og langtursbåde samt outriggermateriel
Stk. 1: Bestyrelsen anviser motions- og langtursbåde samt outriggermateriellet. Bestyrelsen afgør ved
tvister, hvilken anvendelse bådene skal have.
Stk. 2: Kaproningstrænerne anviser kaproningsbåde, som kun må benyttes efter forudgående aftale
med kaproningstrænerne.
Stk. 3: Mastersudvalget indstiller årligt til bestyrelsen hvilke både, der ønskes anvendt til
mastersroning. Disse både må kun anvendes af mastersroere eller efter forudgående aftale med
mastersudvalget.

Afsnit 7 - Husene
§ 13 - Klubhuset
Stk. 1.: Ethvert medlem skal sørge for, at der er god ro og orden i omklædningsrummet og herunder,
at tøj, sko, flasker m.v. efter omklædning fjernes ellers placeres i skab. Der må ikke opbevares
ildelugtende beklædningsgenstande i klubhuset.
Stk. 2: Det er ikke tilladt at ryge i roklubbens bygninger.
Stk. 3: Robassin må kun anvendes under opsyn af en instruktør eller under træning. Henstillinger fra
instruktør skal efterkommes.
Stk. 4: Cykler må kun anbringes på den dertil indrettede plads ved hovedindgangen. Biler må ikke
parkeres på roklubbens grund uden særlig tilladelse.
Stk. 5: Overnatning i roklubben er forbudt af brandmyndighederne.
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§ 14 – Sommerhuset
Stk. 1.: Medlemmer af klubber under D.F.f.R. har almindeligvis adgang til at benytte Roskilde
Roklubs sommerhus, men dette skal tilpasses Roskilde Roklubs egen anvendelse af huset. Ansøgning
om lån af sommerhuset sker hos Roskilde Roklub (LINK).
Stk.2: Det skal indskærpes lånerne af huset, at de skal tage størst muligt hensyn til naboerne, og at
unødig støj skal undgås. Affald må kun lægges i de dertil indrettede affaldssække.
Stk. 3: Største forsigtighed må udvises ved benyttelse af åben ild og tobaksrygning. Tændte
cigaretter o.l. må ikke henkastes. Anvendelse af fyrværkeri er ikke tilladt. Lejrbål må kun finde sted
på den dertil indrettede bålplads.
Stk. 4: Ved afrejse skal det benyttede areal samt hus, toilet og baderum forlades i rengjort tilstand.

Afsnit 8 - Overtrædelse af reglementet
§ 15.
Stk. 1: Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af dette reglement idømme medlemmer hel- eller
delvis, tidsbegrænset eller permanent fratagelse af rettigheder, karantæne eller eksklusion.
Stk. 2: Sanktionen skal ledsages af en skriftlig begrundelse.
Stk. 3: En sanktion kan ankes til Generalforsamlingen.

Afsnit 9 – ikrafttrædelse
§ 16.
Stk. 1.: Dette reglement træder i kraft den 10.4 2019
Stk. 2: Tidligere reglementer er ophævet ved dette reglements ikrafttræden.
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