RETNINGSLINJER FOR RONING UD FRA NIBE ROKLUB
– gælder fra fredag 12.6.2020 og indtil videre:

l Mød omklædt hjemmefra. Der er ikke mulighed for omklædning og bad i klubben.
OMKLÆDNING: MAX. 5 PERSONER I RUMMET AD GANGEN
Undlad længere tids ophold i eller omkring klubben – og hold min. 1 meters afstand til andre.
l KLUBHUSET: Der er alene adgang til klubbens bådehal – via hoveddør. Selve klubhuset og alle andre områder / rum er aflåste.
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Der er særskilt adgang
til handicap
toilettet* RENGØR
i selve klubhuset.
Andre dele af klubhuset
lukket.SPRAY»
* Rengør alle berøringsflader efter brug af toilet og håndvask. Der er sæbe og sprit i rummet.
Døre, der ikke nødvendigvis skal være lukket, vil stå åbne – lad dem stå åbent. Når du forlader
klubben igen, aftør med sprit dørgreb til: Port i bådehal, yderste dør og døren til selve klubhuset.
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l Der må nu roes i alle klubbens både – incl. 4-årers. Der skiftes kun plads under roning efter enighed og forud aftale.
Medbring evt. din egen flaske håndsprit – i lommeformat (købes evt. på apoteket som »gel«)
l Der roes i faste grupper med max. 10 roere pr. gruppe.
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Er du som inrigger roer ikke med i P
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gruppe,
Kirsten Overgaard (rochef@niberoklub.dk)
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UPPi én gruppe – ønsker du at skifte gruppe, skal du undlade kontakt med din gruppe i 14 dage.
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l Hvis du er på vej til klubben og kan se andre i aktivitet, så afvent – og hold afstand.
Er der flere både / medlemmer på vej i land / på bådebroen, så afvent – og hold afstand.
l SVØMMEPRØVE og ROFARVAND: For klubbens nuværende medlemmer suspenderes
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svømmeprøven indtil videre, idet vi som bestyrelse antager, du tidligere har O
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Når svømmebadet åbner igen, frafaldesRdenne
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Dispensationen
EPR alene i klubbens lokale farvand. Uden for klubbens daglige roområde
SVØMMgælder
SKAL der foreligge aflagt svømmeprøve. Alle nye roere bliver afkrævet en svømmeprøve.
l RENGØRING AF BÅDE OG GREJ – gælder alt udstyr og både; såvel i privat eje som klubbens materiel:
Ved afvaskning af både benyttes sæbe (opvaskemiddel), der blandes op i spand m. svamp.
GÆLDER
Særligt »håndtag« og andre kontaktflader sæbes / vaskes grundigt og skylles af.
TSAT
Følg de opsatte vejledninger på bådehallernes porte. Derefter afspules båden som sædvanligt. FOR
Større vandmængder (v. bundpropper mv.) lænses ud af båden. Båden tørres IKKE af inden den sættes på plads.
Kajak, sprayskirt og pagaj sæbes / vaskes grundigt og skylles af.
Der benyttes IKKE de sædvanlige klude, men i stedet svampe, der sammen med sæbe osv. findes
på et lille bord ved håndvasken i bådehallen. Hold fortsat et højt niveau af renlighed – af hensyn til dig selv og andre.
Se her video’en fra Dansk Forening for Rosport, der viser en båd, som afvaskes med sæbevand.
l Også REDSKABER der bruges til rengøring af både (spand / svampe) afvaskes i nyt sæbevand.
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l REGISTRERING AF TUR: DenV.sædvanlige
klubben erHÆNDER
ude af brug.FØR
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computer eller brug din egen MOBIL: Du kan logge på enten via browser (rokort.dk) eller via APP: ROKORT.
De normale »fælles ro-tider (tirsdag / torsdag / søndag) er indtil videre suspenderet.
l REDNINGSVESTE: Findes ophængt i værkstedet. Hvis du ønsker at benytte en af klubbens redningsveste, skal du
vælge et bestemt nummer, som du indtil videre som den eneste benytter. Forsyn vesten med dit navn: Der er
placeret en rulle »malertape« ved vestene, så du kan skrive dit navn derpå og påhæfte tapen til vesten.
Vesten rengøres efter brug og hænges plads. Tag så samme vest igen, næste gang, du skal ro.
l Der findes håndsprit og aftørringspapir i bådehallen og i klubhus, som benyttes til afspritning af dørgreb når bådehal forlades.
Til al afvaskning: Brug kun sæbevand og skyl grundigt. Gælder alle kontaktflader og områder,
hvor du som roer har siddet og flader, der kan være belagt med »udånding og nys mv.«
Evt. spørgsmål rettes til bestyrelsen: Skriv evt. en mail til et bestyrelsesmedlem, så får du svar fra én af os.
STOR ROER-HILSEN fra bestyrelsen: Birgitte, Jacob, Elis, Kirsten, Jacob og Thorbjørn
– Vi glæder os til igen at kunne ro – sammen, men med afstand.
12.6.2020 (opdatering fremgår med rødt).

