Navn:________________________________

Aarhus Roklub

K2-STYRMANDSUDDANNELSE
UDDANNELSESKORT
Omstående discipliner gennemgås med et klubmedlem, der har
erhvervet langtursstyrmandsret.
Kortet anbringes i kortreolen/bådhallen,
imens K2-styrmandsuddannelsen foregår.

Ved afslutning af uddannelsen, skal ansvarshavende styrmand sikre,
at kortet kommer Rochef Havn i hænde.
Rochef Havn, - i samarbejde med medvirkende styrmænd, er ansvarlig
for tildeling af K2 styrmandsretten
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Side 1

K2-STYRMANDSUDDANNELSEN
K2-stryrmandsuddannelsen må gives af medlemmer med
langtursstyrmandsret. Som minimum skal 2 langtursstyrmænd være
involveret i uddannelsen af aspiranten.

Styrmanden skal kvittere for gennemgangen, af de enkelte områder.

Ifølge klubbens politik for uddannelse, skal DFfR´s K-styrmandsmappe
benyttes under uddannelsesforløbet.

Mappen udleveres under K1-uddannelsen og aspiranten/styrmanden kan supplere
med opdaterede print fra:
www.roning.dk/Uddannelse/Kursusmateriale/Langtursstyrmand.aspx

Ansvarshavende styrmænd skal sikre, at dette K2-styrmands
uddannelseskort kommer Rochef Havn i hænde, straks efter
gennemført uddannelse.

Ifølge klubbens politik, vedrørende rorettigheder, er Rochef Havn
ansvarlig for, i samarbejde med medvirkende styrmænd,
at tildele K2-styrmandsretten.

Side 2

Dato

Styrmand

Uddannelsens indhold.
Passage af Århus Havn.
Gennemgang og orientering om retningslinjer.
Gennemgang af kort over farvandet
omkring Århus Havn. Orientering vedrørende færgetider
med mere.
Kendskab til K2-farvandet.
IALA-systemet til farvandsafmærkninger. I praksis
gennemgås K2-farvandets
kendemærker.
1. tur: Lystbådehavnen – Moesgård Strand
1. tur: Lystbådehavnen - Norsminde Havn. Anløb af
Norsminde Havn. Regler for robådes anløb.
1. tur: Lystbådehavnen - Marselisborg Marina. Anløb af
Marselisborg Marina. Regler for robådes anløb.
2. tur: Lystbådehavnen - Marselisborg Marina. Anløb af
Marselisborg Marina.
1. tur: Lystbådehavnen – Skødshoved Havn. Anløb af
Skødshoved Havn.
1. tur: Bugten rundt (Lystbådehavnen – Følle Nappedam - Skødshoved, så vidt muligt, - rent
sikkerhedsmæssigt, kryds af farvandet mellem
Skødshoved og Vejlby Hage)

Dato teorikursus:_______________
K-styrmands teorikursus.
Underviser:_______________________________

NB: Ro turene i skemaet skal gennemføres som 6 separate ture.
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Følgende skal som minimum være opfyldt, inden K2-styrmandsretten
kan gives:
Være uddannet K1-styrmand og som minimum 2. års roer.
En roer fra sidste år kan opnå K2-styrmandsretten efter 15. august, eller når denne
har roet mindst 1000 km inden for de to rosæsoner.
Skal have gennemført klubbens K2-styrmandsuddannelse ifølge dette
uddannelseskort.

Uddannelsen startet den:
Uddannelsen afsluttet den:
K2- styrmandsrette bevilget den:

K2-styrmandsret bevilliget af:

Tidligere redigeret 2. marts 2009
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