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1 Indledning 

Denne romappe dækker hovedsagelig rotekniske aspekter af roning i inrigger i Birkerød Ro- og Kajak-
klub. Andre vigtige aspekter af inriggerroningen findes i klubbens roreglement. Romappen og 
roreglementet supplerer hinanden. Et vist overlap har dog ikke kunnet undgås. 

I roreglementet beskrives forhold som typer af medlemsskaber, forsikringsforhold, krav til 
svømmefærdigheder, rofarvandet, både og andet udstyr, uddannelse, sikkerhed, instruktion, daglig 
roning, korttursstyrmandens rolle, vinterroning og turregistrering. I denne romappe findes information 
om bådens indretning, klubbens inriggere, bære- og løfteteknik, rotaget, styreteknik og kommandoer, 
forhold omkring vejr og vind, færdselsregler på søen, etc.  

Romappen er primært rettet mod nye roere. Mere erfarne roere kan dog også have gavn af at få 
repeteret teorien. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med uddannelsen til korttursstyrmand. 

For den nye roer er målet at opnå frigivelse. Det vil bl.a. sige, at man må ro, uden at der er en instruktør 
i båden, og at man må deltage i vinterroning og i roning på fremmed farvand. Frigivelse sker normalt 
efter omkring 100 kilometers roning og efter opbygning af en vis erfaring med en række forhold. Disse 
gennemgås i denne romappe. 

Frigivelsen er et skridt på vejen mod at blive en dygtig og fuldbefaren inriggerroer. Dette opnår man dog 
først, når man har roet rigtigt mange kilometer, også under svære forhold, hvor man er blevet udfordret 
på de praktiske færdigheder. Når man er nået så langt, er tiden inde til at overveje korttursstyrmands- 
kurset og på lidt længere sigt langtursstyrmands- og instruktørkurser. 

Seniormedlemmer har visse restriktioner sammenlignet med fuldgyldige medlemmer af klubben. 
Seniormedlemmer skifter f.eks ikke på vandet, og de deltager ikke i hverken vinterroning eller i roning 
på fremmed farvand. 

Bådens korttursstyrmand har ansvar for båd og besætning fra klargøring af båden inden roturen, indtil 
båden igen er placeret i bådhallen. Styrmandens beslutningsmyndighed gælder også i det tilfælde, hvor 
pladsen som rorgænger er overdraget til en anden roer. Hvis der er flere roere med styrmandsret i 
båden, er det den styrmand, der har skrevet båden ud i rocomputeren, der har beslutnings-
myndigheden. 

 

2 Inriggerens indretning 

Inriggerens indretning fremgår af Bilag 1.  
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3 Klubbens inriggere 

Klubben har 8 inriggere, nemlig 4 ”2+”(Toer med styrmand) og 4 ”4+” (Firer med styrmand).  

Sigma og Beta er ”2+” med 7 bord. Syv bord betyder, at der er 7 stykker træ i bunden/siden af båden 
fra kølen til rælingen. Antallet af bord bestemmer alt andet lige rælingens højde. Bådene har den 
normale standard til turbrug på søer. 

Sigma og Beta har som de eneste Skov- og Naturstyrelsens tilladelse til at besejle Farum Sø.  

Iota er ”2+” med 7 bord som Sigma og Beta, men hvor disse og de fleste andre inriggere er bygget af 
mahogni, er Iota bygget af cedertræ. Det gør den lettere og dermed hurtigere, men også mere urolig i 
blæst og mere følsom overfor mangel på takt og balance i båden. Den er også knapt så robust overfor 
stød o.l. 

Alfa er ”2+” med 8 bord og 2 magasiner til bagage. Alfa har den normale standard til turbrug på havet. 
Alfa er tungere end de øvrige ”2+”, men ligger også bedre i vandet i blæst og bølger. 

Theta, Epsilon og Zeta  er ”4+” med 7 bord. De har den normale standard til turbrug på søer. De har 
forholdsvis samme vægt som Sigma og Beta. 

Psi er ”4+” med 8 bord og 2 magasiner til bagage. Psi har den normale standard til turbrug på havet. 
Derfor er den relativt tung, men ligger også bedre i vandet i bølger og blæst. Den er meget tung at bære 
på land, og må ikke tages gennem slusen ved Frederiksdal. 

 

4 Løfte- og bæreteknik 

Når en båd skal løftes ned fra eller op på stativet i bådhallen, eller når den skal rettes op for at ligge 
rigtigt på bådvognen, er det vigtigt, at der anvendes en korrekt løfteteknik. Det er benene og ikke 
ryggen, der skal bruges. Se nedenstående tegning. 
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Styrmanden skal, inden man løfter/sænker båden sikre, at der er tilstrækkeligt med kræfter til at 
handlingen kan udføres forsvarligt. Det kan f.eks. være en god idé at være 2 i hver ende af en ”4+”, når 
der skal løftes/sænkes. Armene lægges rundt om stævnen/agterstavnen. 

Det sker sjældent, men hvis båden skal bæres på land, skal det ske på følgende måde: 

2+ (toer) 

En person, kaldet agterbæreren, bærer i bådens agterstavn ved at lægge armene rundt om den. Man 
må ikke løfte i fanglinen. To personer, kaldet sidebærerne, bærer på hver sin side af båden lige overfor 
hinanden og helst ud for ettersædet. Sidebærerne løfter i sidelangremmen og ikke i rælingen. Løft, 
sænkning og bevægelse sker på styrmandens kommando. 

4+ (firer) 

Fireren bæres på samme måde som toeren, blot fordeler 4 sidebærere sig parvis overfor hinanden på 
siden af båden. 

 

5 Vinden og vejret 

Når man færdes på søen, er vindstyrke, vindretning og vejret iøvrigt selvsagt af største betydning. 
Information om vejret skal indhentes inden turen startes. Dette gøres bedst på Byvejr (Birkerød) på 
DMI.dk eller på yr.no. 

Nedenfor er anført, hvordan de forskellige niveauer af vindhastighed ser ud på vandet, og hvad de 
betyder for roningen. 
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Meter pr. 

Sekund 

       Vandets udseende 

 

          Betydning for roningen 

 

0 – 2 M/S 

 

Ingen eller små bølger 

 

Ingen problemer 

 

2 – 4 M/S 

 

Almindelige bølger 

 

Ingen problemer 

 

4 – 6 M/S 

Større bølger  Roning er forsvarlig, men begynder at 

kræve kræfter 

 

6 – 8 M/S 

Større bølger med nogle 
skumtoppe 

Roning kræver erfaring og gode kræfter 

 

 

8 – 10 M/S 

Store bølger med skumtoppe 

overalt 

Ro ikke ud. Hjemtur kan måske forsvares  

afhængigt af besætning og forhold 

Over 

10 M/S 

 

Store bølger med skumsprøjt 

 

Ubetinget roforbud 

 

Vindens retning har ikke større betydning ved lave vindhastigheder (0 – 3 M/S), men fra 4 M/S og 
opefter har den stigende betydning.  Vindretningen har betydning for, hvordan der skal styres, som 
beskrevet under afsnittet om styreteknik, og den har betydning for planlægningen af turen. 

Furesøen er omgivet af høje skrænter, og det øvrige rofarvand er også ret vindbeskyttet. Det betyder, at 
man meget ofte, selv i god blæst, kan planlægge en forsvarlig tur. Det er næsten kun i stærk vind fra 
vest eller sydvest, at roning umuliggøres. Men selvfølgelig skal der planlægges med omtanke (se også 
andre afsnit). Vinden kan f.eks godt komme med høj fart gennem en af de mange slugter langs 
Furesøen. 

Det er en grundregel, at man tager udturen i modvind og hjemturen i medvind. Undgå endvidere så vidt 
muligt sidevind og sidebølger (se også andre afsnit). 

Lufttemperaturen er selvfølgelig vigtig, og relevant påklædning er afgørende (se afsnit om påklædning). 

Hvis man kommer ud for en tordenbyge under turen, skal man søge land med det samme. Der 
foreligger ingen beretninger om roere, der er blevet ramt af lyn, men med tordenvejr følger ofte meget 
kraftige og uberegnelige vindstød, som man skal undgå. Tordenbyger passerer som regel nogenlunde 
hurtigt, og så kan man ro videre. 
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6 Færdselsregler 

6.1  Afstand fra bredden 

Den maksimale afstand fra bredden er 300 meter om sommeren og 100 meter om vinteren. Det er dog i 
sommersæsonen tilladt at krydse Store Kalv, selv om afstanden til bredden overstiger 300 meter. Man 
skal dog også undgå at gå for tæt på bredden, hvor man kan støde på forhindringer som sten, brorester, 
mm. 

 

6.2  Almindelige vigeregler 

På vandet gælder der tit samme færdselsregler som på land. Man skal holde til højre (styrbord), og der 
er højrevigepligt. 

 

 

Når to både bevæger sig direkte imod hinanden viger begge til styrbord. 

 

 

 

Når to både krydser hinandens kurs, skal det fartøj der har det andet fartøj til styrbord vige og så vidt 
muligt gå bagom den anden båd. 
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Når to både bevæger sig på samme kurs, og den ene båd vil overhale den anden, så skal den 
overhalende båd manøvrere således, at den båd der overhales kan holde sin kurs uden gene eller 
risiko. Det vil være naturligt at overhale med styrbords side imod det fartøj, der bliver overhalet, men 
begge veje er tilladt. 

 

6.3  Vigeregler imellem bådtyper 

Der er to generelle regler, nemlig 1) den stærke viger for den svage, og 2) fritid viger for erhverv. 
På det grundlag følger vi denne ”rangorden”: 
 

1) Motorbåde;  2)   Sejlbåde;  3)  Robåde, herunder inriggere;  4)  Scullere og kajakker;  5)  Kanoer 
 

”Sejl” skal altså vige for ”årer”, men ”sejl” på Furesøen er også optimistjoller og begyndere både på 
surfbrætter og i sejlbåde. Man skal derfor ikke tage det for givet, at sejlerne er i stand til at overholde 
deres vigepligt, og det må man tage højde for i sine manøvrer. Rangordenen imellem ”sejl” og ”årer” 
skal altså tages med et vist forbehold. Hvis et andet fartøj ikke overholder sin vigepligt, SKAL man vige 
selv, frem for at løbe en risiko for kollision. 

Turbåde og arbejdsfartøjer er normalt de eneste erhvervsfartøjer, man kan møde på vores daglige 
rofarvand. Uanset at de går for motor, har en inrigger altså vigepligt i forhold til disse. Hold om muligt 
god afstand til disse erhvervsfartøjer. 
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7 Sikkerhedsforanstaltninger 

Ved roning i inrigger skal der bæres redningsvest fra standerstrygning til udgangen af april måned. Ikke 
frigivne roere skal altid bære redningsvest. Iøvrigt anbefales det, at der ved roning i inrigger altid bæres 
redningsvest. Der skal altid være en uddannet korttursstyrmand i båden. 

Klubbens inriggerroere skal ved indmeldelse, og efterfølgende hvert år, skriftligt bevidne, at de kan 
svømme mindst 300 meter. Det er den enkelte roers eget ansvar at vedligeholde svømmefærdigheden. 

I tilfælde af kæntring eller overbordfald fra inrigger skal alle roere følge korttursstyrmandens 
instruktioner.  

Styrmanden skal sørge for, at der medtages en opladt mobiltelefon i vandtæt indpakning. Dersom 
situationen kræver det, ringes der 112.  

Læs mere om sikkerhedsforanstaltningerne i roreglementet. 

 

8  Rofarvandet 

Det daglige rofarvand omfatter Furesøen, Vejle Sø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø med 
tilhørende kanaler, inkl. kanalen mod Lyngby indtil Lyngby Hovedgade. Seniorroningen er begrænset til 
Furesøen og Vejlesø samt til kanalen indtil slusen ved Frederiksdal.  

Følgende regler og vejledninger er gældende på rofarvandet. 

8.1  Farum Sø 

Roning på Farum Sø er kun tilladt med Sigma og Beta. 
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8.2  Holte Vandskiklub 

På  sydsiden af Store Kalv er der markeret en bane til vandskiløb. Når der er aktivitet på banen, er den 
forbudt område for roning. 

 

8.3  Badeområder ved Frederiksdal og Farum Marina 

Ved Frederiksdal og Farum Marina er der områder, der er afsat til badning. Disse områder er afgrænset 
med store orange bolde. Når boldene er ude, er roning forbudt i disse områder. Vær endvidere meget 
opmærksom på langdistancesvømmere udenfor de med orange bolde markerede områder, både i disse 
områder og på søen generelt. 

 

8.4  Slusen ved Frederiksdal 

Ved vejbroen ved Frederiksdal er der en sluse i Mølleåkanalen. Ved slusen er der 2 slæbebaner til 
både. I højre side, set fra Furesøen, en bane uden ruller, i venstre side en bane med ruller. Trafikken er 
ensrettet ”højrekørsel”. Uanset denne ”højrekørsel” benytter vi alene banen med ruller i venstre side. 
Årsagen er hensynet til bådene, særligt kølen. Når vi bruger den bane, som vi ikke er berettiget til, må vi 
vente til andre både med ret til at bruge banen er kommet igennem. 

En god løfte- og bæreteknik er helt afgørende ved passage af slusen. 4+ inriggerne må kun 
undtagelsesvis, og kun efter godkendelse fra rochefen, tages gennem slusen. Psi må dog aldrig tages 
gennem slusen. 

 

 

8.5  Bagsværd Sø 

På Bagsværd Sø ligger DFfR’s kaproningsanlæg. Kaproningsbanen er 2 kilometer lang og går fra Øst 
(Start) til Vest (Mål). Der er 6 baner markeret med bolde. Når der er kaproningsstævne, er færdsel på 
Bagsværd Sø forbudt. Ellers er det tilladt at ro på søen. Trafikken på Bagsværd Sø er ensrettet. Man 
kommer ind i søen fra Mølleåkanalen gennem passagen under Nybro. Inde i søen drejes straks til højre 
(styrbord) og man ror på nordsiden af kaproningsbanen mod vest. På et lille stykke er det nødvendigt at 
ro ind i ”Bane 6”. Her skal man vige for eventuelle kaproningsbåde. Ved enden af søen ror man bag om  
kaproningsbanens mållinie, og man ror tilbage på sydsiden af kaproningsbanen. Det er tilladt at gå i 
land ved roanlægget og Bagsværd Roklub, når man ikke generer andre roere. Tilbage på sydsiden af 
kaproningsbanen, ved den lille ø overfor Nybro, krydses kaproningsbanen vinkelret tilbage til Nybro. Her 
skal man igen vige for eventuelle kaproningsbåde. 

I Bilag 2 ses en oversigt over klubbens daglige rofarvand. 
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Udover klubbens eget roreglement gælder også Skov- og Naturstyrelsens bekendtgørelser for færdsel 
på Furesøen og på Farum Sø. Links til disse findes på klubbens hjemmeside.  

På klubbens ture på fremmed farvand er det DFfR’s regler for langture der gælder. 

 

9  Påklædning 

Påklædningen skal til enhver tid tilpasses forholdene. Specielt ved vinterroning er passende påklædning 
vigtig. Et ”flerlagssystem” er at foretrække.  

I solskinsvejr sidder man meget udsat for solen, dels oppefra, dels ved at solens stråler reflekteres i 
vandoverfladen. Husk især solcreme og hovedbeklædning og eventuelt tøj, der også dækker arme og 
ben. 

 

10 Overvejelser før afgang 

Roningen skal planlægges og gennemføres under hensynstagen til mange forhold, herunder 
mandskabets sammensætning, vandtemperatur, lufttemperatur, risiko for tordenvejr, bølgehøjde, 
vindstyrke og vindretning samt sigtbarhed.  
 
Inden afgang skal følgende forhold derfor tages i betragtning: 

Besætningen: Er den enkelte roer rutineret eller uøvet, god eller mindre god til at reagere på 
kommandoer, fysisk robust eller med begrænsede kræfter? Husk at der skal være en instruktør ombord, 
hvis der er en eller flere kaniner i båden. Ellers er en korttursstyrmand nok. 

Båden: Hvilke egenskaber har båden? Er den tung og søstærk eller let og urolig i bølgerne? Har den 
nogen svagheder? 

Vejret: Hvordan er vejret (vindstyrke og vindretning) her og nu, hvordan er vejret, der hvor vi kommer 
hen, og hvordan bliver vejret senere? 

Turen: Hænger den planlagte tur godt sammen med de første tre forhold?  Hvis ikke, så lav turen om 
eller bliv i sidste ende hjemme. 

En ansvarlig styrmand går ikke på vandet, når vejrforholdene eller blot vejrudsigten viser, at forholdene 
er eller bliver uegnede til roning. Uanset styrmandens almindelige myndighed har alle i båden ret til at 
sige fra i forhold til at gå på vandet, hvis man ikke føler sig tryg ved situationen. I givet fald: Sig klart og 
tydeligt fra. 
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11  Rotaget 

Rotaget er et helt centralt element i roningen. Et godt rotag bidrager både til fremdriften og balancen i 
båden. Et godt rotag giver god fremdrift uden unødig brug af energi. Både ben, krop og arme bidrager til 
kraftoverførslen til åren. 

 

Udgangspunktet er ”Det er Vel” stillingen. Her ligger åren vinkelret på båden med årebladet skivet lige 
over vandoverfladen, ben og arme er let strakte, kroppen er let fremoverbøjet, og der holdes med 
overgreb på håndtaget med to håndsbredders afstand. Rotaget kan opdeles i følgende faser: 

 

Indsatsen: Ved kommandoen ”Til roning klar” køres der helt frem på sædet, benene bøjes, armene 
strækkes, og kroppen lænes frem. Åren bevæges derved fremad i roretningen, og årebladet drejes til 
lodret lige over vandoverfladen. 

 

Trækket: Ved kommandoen ”Ro væk” sættes åren i vandet og rotaget påbegyndes. Der køres tilbage 
på sædet, benene strækkes, ryggen lænes tilbage, og armene bøjes op til brystet. Årebladet bryder 
vandoverfladen og bevæges gennem vandet. Årebladets øverste kant skal ligge lige under 
vandoverfladen. Det vurderes bedst ved at lade åren hvile frit i svirvlen. Den dybde årebladet da har, er 
den korrekte. Rotaget bør ikke være for kort. 

 

Afviklingen:  Åren trykkes ud af vandet og skives ved at vride med den inderste hånd. 

 

Fremstrækket: Der køres stille og roligt helt frem på sædet, årebladet drejes igen til lodret, og der er 
klar til næste rotag. 

 

Den roer, der sidder nærmest rorgængeren, bestemmer takten. Det er meget vigtigt, at de øvrige roere 
følger dennes takt. Eller opnås der ikke den rette fart og balance i båden. 

 

12 Udskrivning af båden (turregistrering) 

Inden afgang udfylder korttursstyrmanden på rocomputeren (rokort.dk) en roprotokol med information 
om bådens navn, om hvem der er ombord og om målet for roturen. Systemet er meget let at betjene. 
Hvis systemet ikke virker, laves der en papirudgave, der lægges ved computeren. Det er tilladt at ændre 
turens mål eller længde i forhold til det i rocomputeren angivne. Men det bør gøres med omtanke, så det 
ikke vækker unødig bekymring. 
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13 Klargøring af båden 

Både, der allerede ligger på en bådvogn, kan køres direkte ud af bådhallen. Både, der ligger på stativet, 
løftes ned på en bådvogn som ovenfor beskrevet. Det er vigtigt, at båden ligger lige på vognen og med 
fuld understøttelse. 

Før båden sættes i vandet er det styrmandens ansvar at sikre, at båden er korrekt monteret med øse, 
bådshage og puder, med bundproppen sat i og med bundbrædderne korrekt placerede. Ror, flag og 
stander sættes først på, efter at båden er sat i vandet. 

Båden skal altid føre klubbens stander, når den er på vandet. Båden skal føre dannebrogsflag på søn- 
og helligdage, men det er tilladt at føre dannebrogsflag på alle dage. Ved landgang i løbet af turen tages 
stander og flag af og lægges i båden. 

Årerne bæres ud og placeres på broen. Årerne bæres med bladet fremad, og højst 2 ad gangen. 

 

14 Sætte båden i vandet 

Bådvognen køres ned ad en af ramperne. Hvis der er kraftig vind på tværs af broen, kan det være 
nødvendigt kun at anvende den rampe, der ligger i læsiden af broen. Der holdes i begge fangliner. Vær 
sikker på at vognens baghjul fanger skinnerne, og der køres forsigtigt frem indtil vognens forhjul rammer 
tværbjælken. Båden trækkes forsigtigt af vognen ved træk i den bagerste fangline. Båden kommer 
baglæns i vandet, og den kan med fordel vendes med det samme ved at man bevæger sig med god fart 
ud ad broen med et godt greb i den forreste fangline og ved eventuel brug af bådshagen. Det er også 
en fordel at komme så langt som muligt ud mod enden af broen. Båden fortøjes til broen med linerne. 

 

15 Ombordstigning 

Rorgængeren sætter sig på knæ og stabiliserer båden ved at holde i sidelangremmen. Rorgængerens 
kommandoer og udførelsen er som følger ved ombordstigning i en 4+: 

 

 

Kommando Udførelse 

”1 og 2 klar til at gå ombord” Med ryggen til bådens stævn sættes den ene fod forsigtigt ned på 
bundbrættet mellem spændholt og sæde. Den anden fod bliver på 
broen. 

”Ombord” Foden på broen flyttes over i båden og man sætter sig forsigtigt på 
sædet. Brug eventuelt rælingen som støtte. Anbring fødderne i 
spændholtet. 

”3 og 4 klar til at gå ombord” Som for et og to. 
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” Ombord” Som for et og to. 

 

Rorgængeren giver derefter årerne til roerne. Det er en rigtig god ide at holde åren i lodret position, når 
den ”manøvreres” på broen, både af hensyn til roerne i båden og til andre roere på broen. Den eller de 
roere, hvis åre(r) vender væk fra broen, kan spænde svirvlen med det samme. De andre roere må, 
afhængig af broens højde, vente til båden er fri af broen. Rorgængeren løsner fortøjningerne og går 
ombord. 

 

16 Afgang fra bro 

Det er vigtigt hurtigst muligt at komme ud, hvor der er plads til, at årerne kan bruges. Kun derved kan 
båden manøvreres. Herved reduceres også risikoen for at drive ind i broen, og der gives plads til andre 
både. Rorgængeren og de roere, der kan komme til det, sætter fra med hænder, bådshage eller 
årebladet med forsigtighed. Når der er plads, kan svirvlen lukkes. 

Når der er aktivitet i sejlklubben, kan situationen omkring afgang fra klubbens bro være lettere 
uoverskuelig. Så her skal der handles med omtanke. 

Når båden er godt fri af broen, og helst mens båden er i fart, kan der kommanderes ”Balance”. Roerne 
sætter sig i ”Det er vel” stillingen med åren vinkelret på båden og med håndtaget trykket ned på 
rælingen modsat svirvlen. Rorgængeren kan derefter skabe balance i båden ved at flytte sig på 
styrmandssædet. Båden er i balance, når de skivede åreblade har samme afstand til vandet i begge 
sider.  

 

17 Styreteknik og kommandoer 

Årerne er langt det vigtigste manøvremiddel i båden. Gennem sine kommandoer til roerne får 
rorgængeren båden til at bevæge sig fremad eller baglæns, standse eller dreje til den ene eller den 
anden side. 

Roret er kun beregnet til at justere retningen under bevægelse fremad, herunder justere for sidevind 
og/eller for forskelligt træk hos roerne i båden. Roret virker kun, når båden har en vis fart (styrefart). 

Bådshagen er et praktisk hjælpemiddel ved afgang fra og ved ankomst til broen. 

At handle med omtanke er alfa og omega, når man udfylder rollen som rorgænger. Der kan let opstå 
situationer, hvor det kan have alvorlige konsekvenser at tage en forkert beslutning. 

Når der opstår et problem så gør følgende: 

1. Nedsæt  farten eller stands helt. Men husk, at man mister en del manøvredygtighed (styrefart) ved 
nedsættelse af farten og ved fuld standsning. 
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2. Overvej  hvad du vil, og hvordan du vil gøre det. 

 
3. Giv klar besked til roerne om hvad der skal ske. Når roerne ved besked på forhånd, kan de   

meget bedre opfatte og udføre kommandoerne. 

 
4. Gør dig klart hvilke kommandoer du skal bruge og i hvilken rækkefølge. 

 
5. Udsted dine kommandoer højt og tydeligt. Hvis det er en 4+ og/eller hvis det blæser, så skal   

            der RÅBES. 
 
I det følgende gennemgås kommandoerne og den afledte udførelse. Alle kommandoer samt udførelsen 
kan ses samlet i Bilag 3.  

Styrbord er højre side i sejlretningen og er markeret med en grønt på åren. Bagbord er venstre side i 
sejlretningen og er markeret med rødt på åren. 

 

17.1 Ro fremad 

Kommando Udførelse 

”Til roning klar” Kør langsomt helt frem på sædet. Benene er bøjede og armene er 
strakte. Årebladet er lodret lige over vandet. 

”Ro væk” Begynd roningen og fortsæt indtil anden kommando afgives. Følg 
”tagåren” (den roer der sidder nærmest rorgængeren). 

”Småt roning” Ro med svagere træk men med samme takt. 

”Fuldt træk” Ro igen med normalt træk. 

”Slæk i bagbord-træk i 
styrbord” (eller omvendt) 

”Slæk-siden” ror med nedsat træk og ”træk-siden” ror med ekstra 
træk. 

”Lige træk” eller ”Fald ind” Ro med normalt træk i begge sider. 

”Det er vel”  Stop straks med at ro og indtag ”Det er vel” stillingen. Sid med let 
strakte arme og ben og med årebladet skivet lige over 
vandoverfladen. 

 

17.2 Standsning 

Kommando Udførelse 

”Det er vel”  Stop straks med at ro og indtag ”Det er vel” stillingen. Sid med let 
strakte ben og arme og med årebladet skivet lige over 
vandoverfladen. 
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”Sæt i” Sæt straks årebladet i vandet vinkelret på båden og i en vinkel på 
45 grader med hulningen mod agter. Stræk arme og ben for at 
modstå presset på årebladet. 

”Sæt hårdt i” Kommandoen følger normalt efter ”Sæt i”. Sæt hurtigt årebladet 
dybt ned i vandet vinkelret på båden. Årebladet skal stå lodret. 
Stræk arme og ben maksimalt for at modstå presset på årebladet. 

 

17.3  Ro baglæns 

Kommando Udførelse 

”Til skodning klar” Kør helt tilbage på sædet med strakte ben og bøjede arme. 
Årebladets hulning vendes mod stævnen, og det holdes lodret lige 
over vandet. 

”Skod væk” Sæt årebladet i vandet, stræk armene og kør frem på sædet. Skiv 
åren  mellem skodtagene. Skod i takt med ”tagåren”. 

17.4  Vending 

Kommando 

”Der er vel” 

Udførelse 

Stop straks med at ro og indtag ”Det er vel” stillingen. Sid med let 
strakte ben og arme og med årebladet skivet lige over 
vandoverfladen. 

”Styrbord til skodning klar, 
bagbord til roning klar” (eller 
omvendt) 

Kør helt tilbage på sædet. Skoddesiden vender årebladets hulning 
mod stævnen. Årebladet holdes lige over vandet 

 

”Styrbord skod” og efter 
skoddetaget ”Bagbord ro” 
(eller omvendt), derefter 
”Fortsæt” 

Styrbord skodder og bagbord ror på skift., Styrbord starter (eller 
omvendt). Alle kører frem og tilbage på sæderne i takt. Frem når 
der skoddes og tilbage når der roes. Fortsæt indtil anden 
kommando gives. Hvis bagbord skodder drejer båden mod 
bagbord. Hvis styrbord skodder drejer båden mod styrbord. 

 

”Det er vel”  Stop straks med at ro og indtag ”Det er vel” stillingen. Sid med let 
strakte ben og arme og med årebladet skivet lige over 
vandoverfladen. 
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18 Skifte plads i båden 

Hvis ikke turen er meget kort, er det vigtigt, at der skiftes plads i båden. Derved undgår man at bruge 
kroppen ”skævt”, og sikrer at alle i båden kommer til at udfylde funktionen som rorgænger. Det giver et 
tiltrængt hvil samt øvelse i at styre båden. 

På vores rofarvand er der mange muligheder for at komme i land og skifte. Det er bekvemt, men også 
tidskrævende. Men man kan også skifte på vandet. Dette gælder dog ikke seniorroerne. Og det er altid 
vigtigt, at styrmanden vurderer, om der er en af roerne, der kunne have et balanceproblem eller 
lignende. I så fald skal man altid gå i land for at skifte. 
 

Hvis der er bølger, skiftes der med ”Åren på vandet”, og de roere, der ikke er i bevægelse, stabiliserer 
båden med både krop og årer. Hvis der er roligt vand, kan man vælge at skifte med ”Åren langs”. 
Herved undgår man at skulle over åreskafterne på turen gennem båden. Man tager fat i de andre roere 
eller årerne, hvis man har brug for støtte.  

Kommandoerne og udførelsen i forbindelse med skift i båden er følgende: 

 

Kommando Udførelse 

”Det er vel”  Stop straks med at ro og indtag ”Det er vel” stillingen. Sid med let 
strakte ben og arme og med årebladet skivet lige over overfladen. 

”Åren langs” (i tilfælde af 
roligt vand) 

Læn overkroppen helt tilbage og før håndtaget hen over brystet. 
Rejs dig op igen. Åren lægges på langs med båden med årebladet 
vandret på vandet og med den hule side opad. Kommandoen 
afgives under trækdelen af et rotag, således at åren lægges langs 
som afslutningen på dette. 

I tilfælde af uroligt vand bruges kommandoen ”Åren på vandet”. 

”Skift plads” Rorgængeren begiver sig fra rorgængersædet fremad i båden. 
Træd kun på bundbrædder og midterlangrem. Tag fat i rælingen, 
eller støt dig til de øvrige roere. Vend dig om når du er kommet 
forbi 1eren, og fortæl, at det nu er den næstes tur. Den roer, der 
sidder nærmest rorgængersædet, flytter sig så over på dette, og 
alle flytter sig efterfølgende en plads frem, d.v.s bagud i båden. 
Under al bevægelse i båden er det vigtigt at holde et så lavt 
tyngdepunkt som muligt. 

”Åren ud”                                        Læn dig helt tilbage, før åren tilbage hen over brystet til normal   
                                                        stilling, og sæt dig op igen. 

 

Et sådant skifte stiller krav til den enkelte roers kropskontrol og balanceevne. Når skiftet er fuldført, og 
alle har placeret fødderne i spændholten, kan roningen genoptages. 
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19 Roning gennem snævre passager 

Ved møde med en modgående båd i kanalen ved Frederiksdal og ved roning i kanalen til Farum Sø, er 
der så snævert, at årerne ikke kan bruges som normalt. Derfor anvendes følgende kommandoer med 
tilknyttede udførelse. 

 

Kommando Udførelse 

”Se til åren” Se til eget åreblad for at undgå at ramme eventuelle forhindringer. 
Kvart åren hvis der er forhindringer. 

”Kvart åren” Kør tilbage på sædet og træk åren ind. Placer en hånd på hver side 
af klemringen, og fortsæt roningen i et langsomt tempo men stadig 
i takt. 

”Åren ud” Kør tilbage på sædet og skub åren ud. Genoptag roningen. 

 

Hvor passagen er endnu mere snæver, som f.eks gennem broen ved indsejlingen til Frederiksdal kanal, 
skal kommandoen ”Åren langs” anvendes. Forud for denne kommando gives kommandoen ”Klar til 
åren langs” . Husk at der skal være tilstrækkelig styrefart i båden, når kommandoen afgives. Når 
passagen er passeret, afgives kommandoen ”Åren ud”, og roningen genoptages under brug af 
kommandoen ”Ro væk”. Kommandoen ”Åren langs” skal afgives under trækdelen af et rotag, således 
at åren lægges langs som afslutningen på dette. 

 

20 Roning i hårdt vejr 

Blæsevejr kan gøre det vanskeligt eller umuligt at ro. Der kan være modbølger, medbølger eller 
sidebølger. Modbølger er at foretrække, men en tur kan sjældent gennemføres uden i det mindste at ro i 
medbølger. Sidebølger skal så vidt muligt undgås. 

Uanset bølgetype er det bedst at ”skære” bølgerne skråt. Hvis dette ikke er muligt, f.eks fordi det vil 
bryde med reglen om afstanden fra bredden, må man krydse. At krydse vil sige, at man skiftevis ror 
skråt fremad på den ene og på den anden side af sin hovedkurs. Vendingen ved kursskiftet kræver 
særlig opmærksomhed, og der skal lægges kræfter i hos roerne i den side, der skal trække båden rundt. 
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Når man ror i modbølger, kan rorgængeren se bølgerne og møde særligt store bølger ved at skære dem 
skråt, også kaldet ”Falde af”. I medbølger kan rorgængeren ikke umiddelbart se bølgerne, der jo 
kommer bagfra. Derfor skal roerne i denne situation være opmærksomme på særligt store bølger og 
ved råb orientere rorgængeren.  

 

21 Anløb til bro 

Det vigtige ved anløb til bro er at holde kontrol over båden lige til det punkt, hvor den ligger stille ved 
broen.  

Man skal være særlig opmærksom på risikoen for at beskadige svirvler eller årer ved anløbet. Med 
mindre broen er meget lav, skal de(n) åre(r), der vender ind mod broen lægges langs båden. Det er 
endvidere vigtigt at give roerne besked i god tid i forvejen om, hvordan man har tænkt sig at gå ind. 

En god metode for anløb til en bro er følgende: 

1) Gå skråt ind mod broen i en vinkel på omkring 30 grader under kommandoen ”Småt roning”. Hvis 
der er kraftig sidevind på tværs af broen, går man ind fra læsiden af broen, så man ror båden ind til 
broen skråt imod vinden, og ikke lader sig drive ind til broen fra vindsiden. Hvis man alligevel vælger at 
lade sig drive ind til broen fra vindsiden, skal man være meget opmærksom på at undgå at beskadige 
båden. Ved svag vind, ved pålandsvind eller fralandsvind vælges blot den mest bekvemme side.  

2) Få tag fra broen kommanderes ”Det er vel”. For at sikre tilstrækkelig styrefart skal man ret tæt på 
broen, før man standser roningen. 

3) Straks efter gives roerne med årer i den side af båden, der vender mod broen kommandoen 
”Bagbord (eller styrbord) klar til åren langs” efterfulgt af ”Åren langs”.  



 

 

Birkerød Ro- og Kajakklub. Romappen  Side 20 

 

 

4) Lige før stævnen af båden når broen, gives roerne med årer på den side af båden, der vender bort 
fra broen, ordren ”Bagbord (eller styrbord) sæt i”. Båden drejer og standser på langs af broen.  

Hvis man er helt alene ved broanlægget i stille vejr, kan man blot glide stille ind uden at der er behov for 
at ”Sætte i”. Her kan vinklen fint være mindre end 30 grader.  

 

 

 

22 Landgang på en søbred 

Det sker kun undtagelsesvis på vores rofarvand, men ved landgang på søbredden skal der udvises stor 
forsigtighed i forbindelse med sten, gamle brostumper og andet, der kan ligge under vandoverfladen. 
Derfor skal landgang ske et jævnt sted uden sten eller andet, der kan beskadige båden. 

Man går vinkelret ind mod bredden, mens man konstant holder øje med bunden foran båden. Roeren, 
der sidder forrest i båden, har her en vigtig rolle. Vanddybden kan være svær at vurdere visuelt, så brug 
af bådshagen kan anbefales. Der standses inden båden tager bunden, og man stiger ud af båden. 

Roret tages af, og med mindre der er tale om et ganske kort ophold, trækkes båden på land. Hvis der er 
bølger, trækkes båden på land under alle omstændigheder. Se mere under afsnittet om løfte- og bære-
teknik. 

Oppe på land lægges båden så vidt muligt på et blødt og jævnt underlag. Den bør hvile på kølen og ikke 
på bordene. For at opnå dette kan man tage bundbrædderne ud, og sætte dem i spænd mellem 
ydersiden af båden og underlaget under svirvlerne. Kølen understøttes under forskottet og agterskottet, 
så båden ikke hviler alene på det lille stykke midt på kølen. 

Når man skal fra land igen bæres båden, nemmest med stævnen mod søen, så langt ud i vandet, at 
den ikke tager bunden, når man går ombord. Husk at den synker i vandet ved ombordstigning. Roret 
sættes på, mandskabet går ombord, og roningen begyndes. 
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Fraborde/ombordstigning sker for roernes vedkommende parvist i takt. Rorgængeren går fra borde først 
og ombord sidst så han/hun stabiliserer båden for roerne. 

 

23 Gå fra borde 

Rorgængeren går først fra borde, fortøjer eventuelt båden til broen med linerne, tager årerne, og 
placerer dem på broen. Årerne placeres senere i årestativet udenfor bådhallen. Rorgængeren sætter sig 
derefter på knæ på broen og stabiliserer båden ved at holde i sidelangremmen. Roret, standeren og 
flaget tages af og lægges i båden efter frabordstigning. 

Rorgængerens kommandoer og afledte udførelse er som følger (4+): 

Kommando Udførelse 

”1 og 2 klar til at gå fra 
borde” 

Tag fødderne ud af spændholtet, kør frem på sædet, tag fat i 
begge rælinger, rejs dig og sæt foden nærmest broen op på denne. 

  

”Fra borde” Foden på bundbrættet flyttes over på broen.  

”3 og 4 klar til at gå fra 
borde” 

Som for et og to. 

”Fra borde” Som for et og to. 
 

 

24 Tage båden op af vandet 

Bådvognen køres ned ad rampen og ud på skinnerne. Båden trækkes ved brug af den forreste fangline 
frem mod, og op på bådvognen. Bådshagen bruges til at styre båden. Båden skal ligge lige på vognen 
og tilpas langt fremme til at sikre, at den er fuldt understøttet. Bådvognen trækkes derefter på land.Træk 
i fanglinen er ikke tilladt. 

 

25 Klargøring af båden efter endt roning 

Båden skal afmonteres og rengøres, inden den sættes på plads i bådhallen. Bundpropperne skrues ud,  
og bundbrædder, spændholte og luger tages af. Disse lægges på toftelisterne. Rengøring af båd og årer 
kan ske ved spuling, støvsugning eller aftørring med klud, alt afhængig af hvor beskidt der er. I tilfælde 
af spuling skal lugerne blive siddende på indtil spulingen afsluttes. Såvel båd som årer aftørres til sidst 
med en klud.  
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Årerne placeres i båden på åreholderne, med årebladene mod søen (undtagen Alfa).Svirvlerne lukkes 
og drejen indad i båden. Båden sættes derefter på plads i bådhallen, enten i stativet eller på 
bådvognen. Det er meget vigtigt, at båden lægges helt rigtigt i stativet.  

 

26 Rapportering af skader på båden 

Hvis en båd får en skade, stor eller lille, eller hvis udstyr tabes, skal dette rapporteres til 
materielforvalteren ved udfyldelse af en skadesrapport på rocomputeren (rokort.dk). Hvis båden ikke 
anses for at være sødygtig, sættes et ”Må ikke anvendes” skilt på båden, og den blokeres på 
rocomputeren. 

 

27 Afslutning af turen på rocomputeren 

Efter endt roning afsluttes turen i rocomputeren. Den sidste, der afslutter en tur, slukker for computeren. 

 

28 Hvis man blæser inde 

Hvis man på grund af vejret, eller af andre årsager, ikke kan ro båden hjem på forsvarlig måde, så skal 
man lade være, lade båden blive hvor den er, og komme hjem på anden vis. 

Båden skal sikres, så den ikke beskadiges. Dette kan ske ved at sætte båden på land ellerved at søge 
vindbeskyttet nødhavn. En båd, der ligger og hugger i vandet ved en bro eller et andet sted, kan let blive 
beskadiget. Hvis ikke andet aftales, hentes båden hjem af det samme mandskab senere, så snart 
forholdene gør det forsvarligt. 

Man kontakter rochefen eller et medlem af bestyrelsen hurtigst muligt, og fortæller hvad der er sket, og 
hvornår man forventer at hente båden hjem. Husk også at informere familien. 

 

29 Afslutning 

Hverken denne romappe eller roreglementet kan tage højde for alle tænkelige situationer. Så 
hovedbudskabet er ”Ro efter evne og brug den sunde fornuft”. 

 

 

 

 


