Nibe Roklubs reglement,
gældende for in- og outrigger-roning.
§ 1 Nye medlemmer
Ethvert nyt medlem skal henvende sig til et bestyrelsesmedlem og må ikke deltage i den almindelige roning, førend han/hun er frigivet. Forældre til unge under 18 år skal gøres fuldt bekendte med klubbens reglement og ved underskrift på indmeldelsesblanketten bekræfte dette.

§ 2 Rettigheder
1. At et medlem er frigivet vil sige, at instruktionschefen eller en af denne bemyndiget person vurderer og klart har tilkendegivet, at medlemmet er i stand til at ro uden instruktion.
2. At være havnestyrmand vil sige, at punkt 1 er opfyldt, samt at man overfor en af instruktionsudvalget bemyndiget har vist, at man er i stand til at føre kommando i en båd, og at styre båden på
betryggende vis. Instruktionschefen tildeler havnestyrmandsret.
3. At have langtursret vil sige, at punkt 1 er opfyldt, og at man overfor en af instruktionsudvalget
bemyndiget person har vist, at man –hvis der anvendes traditionel redningsvest - er i stand til at
iføre sig en sådan i vandet. Anvendes oppustelig redningsvest, skal roeren have prøvet at iføre sig
vesten på land og i båden, samt sætte sig ind i vestens brug og funktion.
4. At være langtursstyrmand vil sige, at punkterne 1, 2 og 3 er opfyldt, samt at man har gennemgået et kursus for langtursstyrmænd med afsluttende prøve. Instruktionschefen tildeler langtursstyrmandsret efter bedømmelse af prøven.
5. At være instruktør vil sige, at punkterne 1 og 2 er opfyldt, og at man som minimum har gennemgået modul A og B af DFfR’s. instruktørkurser. Instruktionschefen tildeler instruktørret.
6. At have scullerret vil sige, at man overfor en scullerinstruktør har vist, at man er i stand til at ro
sculler uden instruktion og besidder viden svarende til at være havnestyrmand. Instruktionschefen
tildeler scullerret.
7. At have begrænset scullerret vil sige, at man er i stand til at ro sculler uden instruktion, men at
der kun må roes i området mellem havnen og campingpladsen, samt at der altid er mindst et voksent
medlem til stede på klubbens område eller i førnævnte farvand. Man skal være minimum 14 år.
8. Der må kun roes sculler i perioden 1. maj til 30. september.
9. Ved scullerroning skal roeren være iført svømmevest eller redningsvest.

§ 3 Bemanding
1. Ingen båd må gå ud, medmindre den er fuldt bemandet, og der medfølger en styrmand, der har
ansvaret for turen og fører kommandoen.
2. Passagerer må ikke medtages, dog må inriggere i stille vejr medtage et barn under 12 år, se ”Sikkerhedsinstruks for roning med gæster i Nibe Roklub”

§ 4 Flag og stander
På turene skal bådene altid føre klubbens stander. DFfR’s splitflag kan føres, og er obligatorisk på
søn- og helligdage samt på klubture.

§ 5 Protokol
1. Før hver rotur indføres i protokollen bådens og mandskabets navne, afgangstid, forventet hjemkomsttid og det planlagte mål for turen. Efter hjemkomsten noteres tidspunktet for dette samt det
faktiske mål for turen.
2. Der skal angives såvel dato som klokkeslæt. Det skal fremgå, hvem der er ansvarshavende
styrmand.
3. Urigtig eller mangelfuld indførelse i protokollen medfører, at turen slettes og ikke medregnes i
statistikken.

§ 6 Ansvar og erstatning
1. Den, der i protokollen står anført som ansvarshavende, har kommandoen over holdet, og bærer
ansvaret for såvel holdets opførsel som for, at båden behandles på den omhyggeligste måde. Desuden skal vedkommende sikre sig, at klubhus og bådhal er aflåste, inden der roes ud.
2. Skulle båden eller inventaret lide overlast, eller der konstateres fejl eller mangler, skal styrmanden efter hjemkomsten gøre bemærkning herom på opslagstavlen i bådhallen.
3. På forlangende er ethvert medlem pligtig til selv at erstatte den skade, som han/hun efter bestyrelsens skøn har tilføjet båd, årer eller andet inventar.

§ 7 Rengøring af materiellet
Styrmanden er ansvarlig for, at holdet efter benyttelsen af båden aftørrer og renser den og
årerne, samt bringer alt det benyttede materiale på plads.

§ 8 Dagligt roområde
1. Området for den daglige roning er farvandet mellem Nibe, Klitgaard, Røn Holm, Vaar Holm,
Hornsgaard Holm og så langt, der kan roes op i Halkær å.
2. Al roning ud over dette område er langtursroning, og er undergivet DFfR’s langtursreglement.
3. Scullerroning må kun finde sted i farvandet mellem Havnen Nord, Landingsstedet og Halkær
åmunding.
4. Instruktion i inrigger må kun finde sted mellem den nordlige ende af sejlrenden, Valsted og Navet.

§ 9 Vinterroning
Roning i perioden mellem standerstrygning og –hejsning, her benævnt vinterroning, må kun finde
sted i det daglige rofarvand, når strækningen, hvor der roes, er isfri og i perioden mellem solopgang
og –nedgang. Kystlinjen skal følges tættest muligt, og hver roer skal være iført svømmevest under
hele turen.

§ 10 Svømmeprøve
1. Ingen roer må deltage i nogen form for roning, uden hvert år at have aflagt svømmeprøve (300
meter).
2. Den pågældende svømmeprøve gælder for rosæsonen i det år, hvori prøven er aflagt.
3. Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange svømmeprøve aflagt.

§ 11 Gæsteroere
Medlemmer af andre klubber kan med et bestyrelsesmedlems tilladelse ro som gæster i klubbens
både.

§ 12 Dispensationer
Ethvert medlem af bestyrelsen kan, når vedkommende finder det rimeligt, give dispensation fra
ovennævnte bestemmelser.

§ 13 God orden og god tone
Det pålægges samtlige medlemmer at overholde god orden og god tone inden for klubbens
område, herunder også på roture eller under landgang.

§ 14 Behandling af materiellet
Det indskærpes, at materiellet behandles med den største varsomhed og omtanke. Årer og både er
skrøbelige og kostbare, og der skal kun en lille uforsigtig handling til at forvolde stor ødelæggelse.

§ 15 Sølv- og guldårer
1. Når et seniormedlem (minimum 18 år) har roet 800 km på en sæson, kan han/hun erhverve sig en
sølvåre.
2. Juniormedlemmer (maximum 17 år) kan erhverve sig den første sølvåre ved at ro 600 km på en
sæson, men for at få den anden må han/hun ro 800 km ligeledes på en sæson.
3. Når et medlem senior/junior har roet 1500 km. på en sæson kan han/hun erhverve sig en
guldåre.

§ 16 Nøgler
1. Nøgler til klubhuset kan kun udleveres til medlemmer på minimum 18 år.
2. Medlemmet må ikke være i kontingentrestance.
3. Der skal betales depositum, før udlevering af nøgle kan ske.
4. Bestyrelsen fastsætter depositummets størrelse.
5. Nøgler kan ved misligholdelse af reglement tilbagekaldes.
6. Nøgler skal tilbageleveres ved udmeldelse.

§ 17 Unges adgang til klubben
Unge under 18 år har kun adgang til klubben, når der er klubaktiviteter eller ifølge med et voksent
medlem.

§ 18 Ændringer i reglementet
Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer i eller tilføjelser til foranstående reglement,
og det påhviler de enkelte medlemmer gennem bestyrelsens information herom på opslagstavle
og/eller hjemmeside at gøre sig bekendt med sådanne.

Bestyrelsen

Senest revideret i maj 2013.

