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Retningslinjer for genåbning af udendørs ro-aktiviteter 
 

Birkerød Ro- og Kajakklub har fået opnået accept fra Rudersdals kommune til genåbning af 
udendørs ro-aktiviteter under hensyntagen til gældende retningslinjer. Baseret på de 
generelle retningslinjer fra Dansk Forening for Rosport og DGI findes nedenfor 
retningslinjerne tilpasset til forholdene i vores klub.  

 

Adgang til klubhusets 1. sal er ikke tilladt, ligesom omklædningsrum ikke må benyttes. 

 Al adgang til klubhuset starter med håndvask/afspritning og/eller med at tage 
engangshandsker på i entreen. Det gælder både på vej ud på tur og på vej hjem. 
Engangshandskerne tages først af, når du forlader huset igennem hoveddøren igen. 

 Der kan ros i små og faste ro-teams på 3 til 5 personer. Det er ikke tilladt at være medlem 
af flere ro-teams. 

 Der må max. være 3 personer (fra ét ro-team) i bådhallen henholdsvis på bådebroen på 
samme tid. Anvend derfor så lidt tid i bådhallen og ved bådebroen som hensigtsmæssigt og 
muligt, for at give plads til andre. 

 Du skal møde op omklædt hjemmefra og bade hjemme. Klubbens badefaciliteter må ikke 
anvendes.  

 Benyt din hjemmecomputer eller mobiltelefon til at registrere ture i Rokort. Benytter du 
klubbens PC, så anvendt handsker, da tastaturet kan være en effektiv smittespreder. 

 Der skal holdes så stor indbyrdes afstand som muligt. Min. 1 meter. Det anbefales, at 
benytte maske eller visir i bådhuset og indtil man sidder i båden. Enhver har eget ansvar for 
at begrænse muligheden for smittespredning. 

 Skift i båden på vandet er ikke tilladt. Skift ved bro - eller behold samme plads under hele 
turen. Skiftes der plads, anbefales det at anvende handsker. Hvis ikke, så medbring 
håndsprit hjemmefra, til hænderne, inden der skiftes til en anden plads. 

 Klubredningsveste skal afvaskes/afsprittes efter brug. Benyt om muligt egen redningsvest. 

 Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen, 
efter anvisningerne herfor. Det betyder, at båden skal tages op og rengøres, også selv om 
der står et ro-team parat til at gå ud i båden. 


