Roklubben ARA’s klubreglement
§ 1 Medlemmer
• Ethvert nyt medlem, der ikke har deltaget i roning og er blevet frigivet i en roklub før, skal gennemgå
instruktion under ledelse af en instruktør. Deltagelse i roning kan finde sted under ledsagelse af en instruktør,
indtil det nye medlem er frigivet.

§ 2 Svømmeprøve
• For at deltage i roningen kræves at hvert medlem årligt aflægger svømmeprøve. Nye medlemmer kan ikke
frigives, før svømmeprøven er aflagt. Svømmeprøven består i at svømme 300 meter, at svømme 50 meter
mellem årer og at iføre sig redningsvest i vandet.

§ 3 Vedligeholdelse af materiel
• Alle medlemmer, der har roet i en sæson, er forpligtet til i den pågældende sæson at deltage i
vedligeholdelse af materiel efter bestyrelsens anvisninger.

§ 4 Styrmandsrettigheder
• Styrmænd er inddelt i følgende kategorier: korttursstyrmænd, langtursstyrmænd, brabrandstyrmænd.
Styrmænd udnævnes af bestyrelsen. Korttursstyrmænd må styre i det daglige rofarvand. Langtursstyrmænd må
styre overalt. Brabrandstyrmænd må kun styre på Brabrand Sø.

§ 5 Det daglige rofarvand
• Det daglige rofarvand går fra Moesgård Strand i syd til Rosenholm Bådlaug i nord. Det daglige rofarvand
inkluderer Brabrand Sø. Roning på Brabrand sø må KUN ske inden for den markerede bane.

§ 6 Langture
• Ved langture skal DFfRs langtursreglement følges. Langture skal oprettes på rokort. Hvis dette ikke kan lade
sig gøre, skal turen bevilliges af et bestyrelsesmedlem. Hvis der gæsteroes i andre roklubber, og ARA
medlemmet ikke er styrmand, kan turen noteres på rokort, når dette er muligt. Disse ture kræver ikke bevilling.
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§ 7 Scullerret
• Scullersæsonen går fra 1. maj til sæsonens afslutning. Scullerret kan opnås ved at gennemgå et scullerkursus.
For at blive frigivet med sculler ret på havnen, skal man være korttursstyrmand.

§ 8 Vinterroning
• Medlemmer, der ønsker at ro i vintersæsonen, skal godkendes af bestyrelsen som vinterroere. For at blive
godkendt som vinterroer skal man have roet 300 km, heraf mindst 100 km i indeværende sæson.
• Vinterroning må kun foregå fra solopgang til solnedgang, i stille vejr og inden for farvandet nord for havnen
og til Kaløvig Bådelaug (Studstrup) samt på Brabrand Sø. Der roes tæt ved kysten, max 50 meter ude.
•Ved roning på Brabrand Sø, må skift kun foretages ud for broen ved rostadion.
• Ved vinterroning skal man være iført redningsvest, og medbringe mobiltelefon, der skal opbevares vandtæt.
• Ved vinterroning i outrigger på Brabrand Sø er det kun tilladt at ro under opsyn.

§ 9 Bemanding
• Intet hold må gå ud uden en styrmand, der er godkendt til den pågældende tur.
• Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet. Der må ikke medtages passagerer i bådene.

§ 10 SERO
•Tirsdage er fælles rodage i SERO, under ledelse og tilsyn af rovagterne jfr. opslag på Rokort
•Rovagterne tager beslutning om aflysning af turen, hvis det grundet vejret er uforsvarligt at ro
•Det er obligatorisk for alle SERO roere, at være iført redningsveste.
•Der er obligatorisk, at der på enhver tur medbringes en mobil telefon, der skal opbevares vandtæt.

§ 11 Rokort
• Enhver tur skal indskrives korrekt på rokort.dk, inden det pågældende hold går ud. Turen må kun forlænges,
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hvis dette bliver ændret i rokort.dk.

§ 12 Udstyr
• På enhver tur skal der i hver båd forefindes: et øsekar, en bådshage, en stander, et flag og en godkendt
redningsvest til hver plads i båden. I Coastal både skal der kun medtages redningsveste. Outriggere er undtaget
dette udstyr.

§ 13 Forhold ved dårligt vejr
• Styrmanden må ikke indlade sig på nogen uforsigtighed. Rejser søen sig, så der opstår fare ved at fortsætte
roningen, eller er der én i båden, der ønsker det, skal styrmanden straks søge land og efter bedste evne
anbringe båden således, at den ikke udsættes for skade, hvis holdet må forlade den. Efterlades en båd, er
holdet forpligtet til at sørge for, at den kommer hjem så hurtigt, som forholdene tillader. Indtil båden er
hentet, har holdet ikke adgang til andre både.

§ 14 Materiel efter turen
• Båden spules og aftørres ved hjemkomsten
• Bådene placeres efter bestyrelsens anvisninger.

§ 15 Skader på materiel
• Enhver skade på materiellet skal straks indskrives på rokort.dk. Ved grov uforsvarlighed er et medlem
forpligtet til at erstatte forvoldte skader på materiellet.

§ 16 Bådreservation
• Bådreservationer kan kun foretages i forbindelse med instruktionskurser, styrmandskurser, kaproninger inkl.
målrettet træning og arrangementer åbne for alle klubbens medlemmer. Undtaget er klubbens Coastal 2’er,
der kan reserveres fra 24 timer før ønsket rotid. Dog kan den IKKE reserveres på de tidspunkter, hvor der er
fællesroning.
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§ 17 Medlemmernes ejendele
• Klubben har intet ansvar for medlemmernes ejendele.

§ 18 Dispensation
• Bestyrelsen kan dispensere fra nærværende reglement.
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