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1 INDLEDNING 
Birkerød Ro- og Kajakklubs roreglement indeholder det overordnede regelsæt for roning i klubben, 
som alle medlemmer skal overholde. Reglementet bygger på regler og anbefalinger fra Dansk 
Forening for Rosport (DFfR).  

Roreglementet udgør samtidig klubbens sikkerhedsreglement. 

Denne romappe dækker rotekniske og praktiske aspekter af roning i inrigger, coastalbåde, samt 
scullere i Birkerød Ro- og Kajakklub. Derudover gennemgår og uddyber romappen reglerne i 
roreglementet. Romappen og roreglementet supplerer således hinanden. 

Hvor roreglementet er kortfattet, for at skabe klarhed over de regler vi fungerer under, breder 
romappen beskrivelserne ud og sammenkæder regler og roteknik.  

Her i romappen gennemgås således; rofarvandet, sikkerhed, herunder forhold omkring vejr og vind, 
færdselsregler på søen, krav til medlemmet, vinterroning samt håndtering af uheld. Dernæst 
gennemgås uddannelse og instruktion. I afsnittet Daglig roning gennemgås alt fra 
korttursstyrmandens rolle over bære- og løfteteknik, til rotaget, styreteknik og kommandoer samt 
turregistrering. I Bilagene findes information om bådenes indretning, distancer på de mest gængse 
roture, samt en samlet oversigt over kommandoerne.   

Romappen er primært rettet mod nye roere, hvor stoffet i denne mappe indgår som en del af 
rouddannelsen, men kan også med udbytte læses af mere erfarne roere, der også kan have gavn af at 
få opfrisket teorien. Romappen indgår som en vigtig del af pensum, sammen med roreglementet, i 
uddannelsen til korttursstyrmand og instruktør. 
Det er vigtigt, at alle klubbens roere kender og respekterer såvel roreglementet som romappen. 
Eventuelle overtrædelser kan medføre påtale og roforbud i en periode bestemt af klubbens 
bestyrelse. 
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2 ROFARVANDET 
Det daglige rofarvand omfatter Furesøen, Vejle Sø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø med 
tilknyttede kanaler, inkl. kanalen mod Lyngby indtil Lyngby Hovedgade.  

Seniorroningen foregår i klubbens inriggere og er begrænset til Furesøen og Vejlesø samt til kanalen 
ved Frederiksdal, indtil slusen.  

I tillæg til klubbens eget roreglement gælder også Skov- og Naturstyrelsens bekendtgørelser for 
færdsel på Furesøen og på Farum sø. Links til disse findes på klubbens hjemmeside. Endvidere 
gælder særlige regler for roning på Bagsværd Sø (se nedenfor). 

2.1 KORT OVER ROFARVANDET 
Klubbens rofarvand ligger i et enestående naturområde med et rigt fugleliv, der både omfatter 
offentlige og private kystområder. Generelt må der ikke sejles så nær kysten at beplantninger og 
kystområder beskadiges eller de rugende fugle forstyrres. På næste side ses, som Figur 1, et kort over 
klubbenes daglige rofarvand der er kort beskrevet nedenfor. 

I Bilag A: ”Roture på klubbens farvand” findes en oversigt over længden på en række standard 
roture.  

 

2.1.1 Furesøen 
Furesøen er klubbens primære rofarvand. Det er tilladt at ro langs bredden hele vejen rundt, med 
respekt for reglerne om maksimum afstand fra land på 300 m i sommersæsonen og 100 m fra land i 
vintersæsonen. Dog må Store Kalv, i sommersæsonen, krydses mellem roklubben og Næsset.  

 

2.1.1.1 Sten mellem Lille Kalv og Kaninbugten 
Ved kysten mellem Lille Kalv og Kaninbugten ligger en stor sten på bunden ca. 25-30 m fra land. Ved 
lavvande er der risiko for at ramme stenen. Der findes et mærke afsat på et træ på bredden ud for 
stedet hvor stenen ligger. Der udlægges af og til en bøje som advarsel, men regn ikke med at den er 
ude. Ro derfor altid længere fra land på dette sted. 

 

2.1.1.2 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 bøjer. Når bøjerne er ude, er roning forbudt i disse områder. Vær 
endvidere meget opmærksom på langdistancesvømmere både i disse områder og på søen generelt. 
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Figur 1: Rofarvandet 
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2.1.1.3 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. Det er tilladt at ro mellem land og den inderste række bøjer der 
afmærker vandskibanen. 

 

2.1.2 Farum Sø 
Færdsel på Farum Sø er kun tilladt for to-årers inriggerne SIGMA og BETA, for hvem klubben har 
fået særlig tilladelse af Naturstyrelsen til at færdes på søen. Bådene bærer et særligt mærkat på 

stævnen.  Naturstyrelsens bekendtgørelser for færdsel på Farum sø, skal respekteres. 

Ved færdsel på Fiskebækkanalen skal der tages særligt hensyn til dyreliv og beplantning. Da kanalen 
er smal og bliver smallere og smallere henover ro-sæsonen, kan der typisk kun ros med kvarte årer. 

Lige vest for Farumgård findes en lille strand hvor det er muligt at gå i land. 

 

2.1.3 Mølleåkanalen og slusen ved Frederiksdal 
Mølleåkanalen løber fra den sydøstlige ende af Furesøen sydvest for Furesøbad, gennem slusen ved 
Frederiksdal og videre østsydøst frem til Lyngby Sø. Færdsel på kanalen skal ske med særlig 
forsigtighed. 

Ved indsejlingen til kanalen ned til Frederiksdal ligger der ved den østlige bred ud for den lille halvø 
Hjortholm en række sten i vandet, her skal sejlrenden benyttes. Gennemsejlingen under broen, der 
krydser kanalen syd for Hjortholm, kan kun ske med årerne langs. Om sommeren kan trafikken på 
kanalen være intens. Turbådene, der har liggeplads ved Frederiksdal sejler jævnligt frem og tilbage, 
og kanoudlejningen ved Frederiksdal og Nybro stiller krav til årvågenhed og manøvredygtighed.  Et 
særligt hensyn skal tages til uerfarne kanoroere.  

Figur 2: Farum Sø 
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Ved vejbroen der krydser Mølleåkanalen i Frederiksdal er der en sluse. Passage af slusen ved 
Frederiksdal med inriggerne må kun ske, hvis båden ledes af en korttursstyrmand med B-
styrmandsret. Læs mere om B-styrmandsret i 5.3, Uddannelse til korttursstyrmand. 

Ved passage af slusen ved Frederiksdal skal der udvises særlig forsigtighed med materiellet. 
Kortturstyrmanden skal som del af planlægning, vurdere besætningens samlede evne til at 
gennemføre en slusepassage, dvs. 
kræfter til at løfte båden, og 
adræthed til at færdes krumbøjet 
under broen, mens båden løftes 
igennem.  

Det er kun to-årers inriggere 
(undtaget ALFA, der er en 8 bords-
båd og derfor højere end de tre 
andre), der må tages gennem slusen. 
Fire-årers inriggerne må derimod 
ikke tages gennem slusen 

Ved slusen er der to 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 – strengt taget - ikke er 
berettiget til, må vi vente til andre både med ret til at bruge banen, er kommet igennem. 

 

2.1.4 Bagsværd Sø 
På Bagsværd Sø ligger DFfR’s kaproningsanlæg. Kaproningsbanen er to kilometer lang og går fra øst 
(Start) til vest (Mål). Der er seks baner markeret med bøjer. 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 på 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. 

Figur 3: Slusen ved Frederiksdal 
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Ved nordvestenden af søen ror man bag om kaproningsbanens mållinje. Man ror tilbage på 
sydøstsiden af kaproningsbanen. Det er tilladt at gå i land ved roanlægget og Bagsværd Roklub, når 
man ikke generer andre roere. Tilbage på sydøstsiden af kaproningsbanen, er det tilladt at krydse 
kaproningsbanen vinkelret tilbage til Nybro, syd for den lille ø ’Gåseholm’ overfor Nybro. Her skal 
man igen vige for eventuelle kaproningsbåde. 

Alternativt kan man runde søens sydende. Igen skal der være særlig opmærksomhed ved krydsning 
af kaproningsbanen, der også her sker vinkelret. Det er ikke tilladt at ro ind til kaproningsbanens 
startanlæg. 

 

Figur 4: Bagsværd sø, med den ensartede rute indtegnet 
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2.1.5 Lyngby Sø 
Man kommer ind til Lyngby Sø ad Mølleåkanalen ved at fortsætte forbi kanalen ind til Bagsværd Sø. 
Vær opmærksom på ikke at komme for tæt på øerne i søen, da der er ganske lavvandet omkring 
dem. Det er muligt at ro helt op til Lyngby Hovedgade (rundkørslen ved kirken) gennem kanalen 
der begynder ud for Lyngby Roklub i den østlige ende af søen. Her kan man lægge til ved ’kajen’ på 
venstre side (bagbord når man ror ind), men vær opmærksom på at turbåden har anløbsbro på 
modsatte side. Den fylder og laver bølger når den vender i den blinde kanal. 

Ved indsejling til kanalen fra Lyngby Sø er der en bro lige ved kanoklubben hvor årerne skal trækkes 
lidt ind. Efter tog- og motorvejsbroen kommer en jernbro til en gangsti. Den er så smal at årerne skal 
langs. 

Der er endvidere muligt at ro ad Mølleåen, der løber lige nord for den lille lystbådehavn ved 
Havnehytten/Lyngby Roklub, frem til Mølledam. Man kan lægge til i kanten (der er ingen bro). Der 
er en smal bro lige ved indsejlingen – årerne skal trækkes lidt ind. Mølleåen løber videre forbi 
vandmøllen og i rør under Lyngby Hovedgade og her kommer en inrigger ikke igennem. 

 

Figur 5: Lyngby Sø 

2.2 RONING PÅ FREMMED FARVAND 
Klubben arrangerer flere gange om året, efter rochefens godkendelse, inriggerture for frigivne, 
fuldgyldige medlemmer i lånte inriggere på fremmed farvand. Deltagerne på disse turen skal være i 
god fysisk form. Lederen for en langtur kan afvise individuelle medlemmers deltagelse, hvis den 
fysiske form vurderes som utilstrækkelig. Hver båd skal på disse ture være bemandet med en 
langtursstyrmand. På klubbens ture på fremmed farvand er det DFfR’s regler for langture der 
gælder.  
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2.3 FÆRDSELS- OG VIGEREGLER 
Robåde, kajakker, kanoer og andre både under roning er, som alle andre fartøjer, omfattet af de 
internationale søvejsregler ikke bare på havet, men også når man ror på søer, kanaler og åer.  

Fra enhver båd skal der holdes behørigt udkig ved brug af såvel syn som hørelse, så risikoen for 
sammenstød opdages i tide, ligesom man skal tilpasse bådens fart til farvand, vejr, sigtbarhed og 
trafik. Der må således ikke sejles hurtigere, end at man kan nå at reagere for at undgå et 
sammenstød. 

I en situation, hvor der er risiko for sammenstød, skal den båd, der har vigepligt, - i god tid - foretage 
en tydelig manøvre, så den anden båd ikke er i tvivl om, at man viger, enten ved at ændre kurs 
og/eller sænke farten. Ofte begge dele. 

Den båd, der ikke har vigepligt, skal holde kurs og fart. Er man i tvivl om, hvem der har vigepligten, 
eller om det andet skib vil vige, skal man manøvrere for at undgå sammenstød. 

2.3.1 Vigeregler 

Robåde er ikke direkte omtalt i vigereglerne. Vigereglernes hovedprincip er, at den stærkere viger for 
den svagere. Det betyder, at motorbåde og sejlbåde - i overensstemmelse med godt sømandskab - 
skal vige for robåde efter denne rangorden: 

1. motorbåde (alle motordrevne fartøjer) viger for  
2. sejlbåde (fartøjer drevet af sejl), som viger for 
3. alle former for robåde 

Turbåde og arbejdsfartøjer er normalt de eneste erhvervsfartøjer, man kan møde på vores daglige 
rofarvand. Robåde har vigepligt for disse fartøjer, og bør holde god afstand.  
 
På Furesøen er der en del begyndere, både på surfbrætter, i sejlbåde og i optimistjoller. Man skal 
derfor ikke tage det for givet, at sejlerne er i 
stand til at overholde deres vigepligt. Det må 
man tage højde for i sine manøvrer. Ligeledes 
skal man være særlig opmærksom på scullere 
og lignende både, uden egentlig styrmand, 
der kan observere fremad. 
  
I kanalerne kræves ekstra påpasselighed. 
Hold til højre (styrbord) og hold evt. tilbage 
for at undgå risiko for sammenstød. Træk 
årerne ind når det kræves. Særlig 
opmærksomhed kræves overfor uprøvede 
kanoroere.  
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Det er god skik, at tage hensyn til både under kapsejlads eller kaproning. 
 

Når to robåde uanset type mødes, gælder følgende regler:   

 

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

 

 

 Når to både krydser hinandens kurs, skal det 
fartøj der har det andet fartøj til højre/styrbord 
vige og så vidt muligt gå bag om den anden 
båd. 

 

 Hvis en båd overhaler en anden båd, skal 
den overhalende båd vige uden om den 
anden båd. Hovedreglen er båden passeres 
på ens styrbord side. Men hvis det er mere 
hensigtsmæssigt at passere inden om, er det 
også ok. 

 

Det er vigtigt at vise sin hensigt i god tid, samt at vige frem for at løbe nogen risiko. Den båd der ikke 
viger, skal holde kurs og retning, og i øvrigt ikke generes af den vigende båd. 
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3 SIKKERHED 
Sikkerhed er fundamentalt 
for roning. Tanken om 
sikkerhed skal gennemsyre 
alle handlinger, dels på 
land ved håndtering af 
bådene, dels ikke mindst 
under roningen. Klubben 
har etableret en række 
sikkerhedsregler gennem 
roreglementet. Disse regler 
skal følges, men ingen 
regler kan erstatte omtanke og sund fornuft. 

En uddannet korttursstyrmand er sikkerhedsansvarlig ved roning og i båden. Styrmanden skal sørge 
for, at reglerne overholdes, og at mandskabets evner svarer til de udfordringer vejr og vind stiller.  

3.1 BEGRÆNSNINGER 
Afstanden til land må i sommersæsonen aldrig overstige 300 meter. Omvendt skal man også, af 
hensyn til materiellet, undgå at ro alt for tæt på land, specielt ved pålandsvind. I sommersæsonen er 
det dog tilladt at krydse over Store Kalv mellem klubhuset og Næsset.  

Det er endvidere god skik ikke at ro tættere på uoverskuelige hjørner/pynter, end at der er frie 
manøvre muligheder, hvis en modgående båd uventet dukker frem bag pynten. 

Roning må kun finde sted fra ½ time før solopgang til en ½ time efter solnedgang. 

Inriggerne må ikke uden særlig tilladelse fra en instruktør benyttes af færre roere, end de er bygget 
til.  

Seniormedlemmer skifter ikke på vandet, og de deltager ikke i hverken vinterroning eller i roning på 
fremmed farvand.  

Roning i sculler må kun finde sted fra 1. maj til standerstrygning, og når der ikke er skumtoppe på 
vandet.  

3.2 REDNINGSVEST 
Det anbefales, at der altid benyttes redningsvest ved roning i alle bådtyper. Fra standerstrygning til 
udgangen af april måned skal alle inrigger- og coastalroere bære redningsvest. Ikke-frigivne roere 
skal altid bære redningsvest.  

Hvis en holdleder, instruktør eller styrmanden på den enkelte båd skønner det hensigtsmæssigt, kan 
der stilles krav om brug af redningsvest. 
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Det er væsentligt at redningsvesten er tilpasset den enkelte roer. Den skal sidde tæt til kroppen og 
skridtgjorden – der sikrer at vesten ikke glider op og presser mod roerens hals -  må ikke være 
længere end nødvendigt. 

Klubbens godkendte (DVN/CE-mærkede) redningsveste, samt medlemmernes private veste, skal 
gennemgår et årligt eftersyn. Dette gennemføres i praksis af onsdags- og torsdagsholdene. 

 

3.3 KRAV TIL MEDLEMMET 

3.3.1 Svømmefærdigheder 
Klubbens aktive medlemmer skal ved indmeldelse, og efterfølgende hvert år skriftligt bevidne, at de 
kan svømme mindst 300 meter for roning i inrigger og i coastalbådene og mindst 600 meter for 
roning i sculler. Det er den enkelte roers eget ansvar at vedligeholde svømmefærdigheden. 
Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde kræve, at der aflægges svømmeprøve.  

3.3.2 Helbred 
Det enkelte medlem skal løbende vurdere om dets helbredsmæssige tilstand, adræthed, styrke, 
hørelse og syn, er tilstrækkelig til at deltage sikkert i roningen. Medlemmerne bør, inden deltagelse i 
roning, underrette deres holdleder, korttursstyrmand og efter omstændighederne deres medroere 
om eventuelle sygdomme eller funktionsnedsættelser, som kan være af sikkerhedsmæssig betydning 
for roningen.  

3.4 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. 

 

3.5 VINDEN OG VEJRET 
Når man færdes på søen, er vindstyrke, vindretning og vejret i øvrigt selvsagt af største betydning. 
Information om vejret skal indhentes inden turen påbegyndes.  

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

Vindens retning har, ved lave vindhastigheder (0 – 3 m/s) ikke større indvirkning. Fra 4 m/s og 
opefter har den stigende påvirkning af roningen. Vindretningen har betydning for, hvordan der skal 
styres, som beskrevet under afsnittet om styreteknik, og den har betydning for planlægningen af 
turen. 
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Tabel 1: Tabel over vindhastigheder 

Vind 

Meter pr. 
sekund 

Observationer på 
land 

Observationer på 
vand 

Betydning for roningen 

Stille  

0 m/s 

 

Ikke et blad rør sig Vandet er spejlblankt Ingen problemer 

Næsten stille 

1 m/s 

 

Blade på træer bevæger 
sig lige akkurat 

Ingen eller små krusninger Ingen problemer 

Svag vind 

2 - 3 m/s 

Små blade bevæger sig ganske korte bølger som 
ikke brydes 

Ingen problemer 

Let vind 

4 - 5 m/s 

Blade og små kviste 
bevæger sig. Vimpler 
løftes 

Små bølger, hvor toppe 
brydes, glasagtigt skum 

Roning er forsvarligt, 
men begynder at kræve 
kræfter 

Jævn vind 

6 - 7 m/s 

Støv og papir løftes - 
kviste og mindre grene 
bevæger sig 

Mindre bølger med 
hyppige skumtoppe 

Roning kræver erfaring 
og gode kræfter 

Frisk vind 

8 – 10 m/s 

Små løvtræer svajer lidt Middelstore, langagtige 
bølger med mange 
skumtoppe, evt. 
skumsprøjt 

Ro ikke ud. 

Hjemtur kan måske 
forsvares afhængig af 
besætning og forhold 

Hård vind 

11-13 m/s 

Store grene bevæger sig Store bølger – hvide 
skumtoppe overalt 

Ubetinget roforbud 

 

Furesøen er omgivet af høje skrænter, og det øvrige rofarvand er også ret vindbeskyttet. Det betyder, 
at man 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, ligesom vindstyrke og -retningen hurtigt kan skifte. 

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

Hvis man kommer ud for tordenvejr under turen, skal man søge land med det samme. 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. 

3.6 MAND OVER BORD ELLER KÆNTRING 

3.6.1 Mand over bord 
Erfaringsmæssigt sker de fleste uheld ved ind- og udstigning ved bro, hvor enten rorgængeren ikke 
har ordentligt fat i båden, eller roerne ikke er kordinerede og dermed skaber ubalance i båden, eller 
ved at roeren mister fodfæstet.  

På søen opstår den største risiko ved skift af plads i båden, ved at en af roerne mister balancen mens 
han/hun skifter plads. Det er derfor vigtigt at alle i båden gør en aktiv indsats for at sikre balance og 
støtte hinanden. Er uheldet ude, og en roer falder i vandet, er det først og fremmest vigtigt at bevare 
roen, sikre stabilitet i båden og følge korttursstyrmandens instruktioner. 

En inrigger er mest stabil lige foran styrmandens sæde. Det er derfor vigtigt at den uheldige roer 
hjælpes over til denne position, så rorgængeren kan hjælpe roeren med at komme om bord igen.  

De øvrige roere kan, på korttursstyrmandens instruks, gøre det lettere at komme op i båden ved 
forsigtigt at flytte vægten, så essingen i siden hvor roeren skal op af vandet, sænkes ned mod 
vandoverfladen. Når roeren så entrer båden skal vægten flyttes til modsat side for at balancere 
båden. 

Er der kommet vand i båden skovles dette nu ud, hvorefter det gælder om at komme i land hurtigst 
muligt, så roeren kan få tørt tøj på. 

 

3.6.2 Kæntring 
Lad det være sagt med det samme. Det er svært at kæntre en inrigger, men det kan ske at uheldet er 
ude. Oftest fordi mandskabet skaber ubalance i båden, men kan også ske i hårdt vejr. 

Er uheldet ude så følg disse 
retningslinjer:  

Tjek at alle roere er OK, og har fået 
udløst deres redningsvest.  

Hvis en roer kommer ind under 
båden under kæntringen gælder det 
om at bevare roen. Der er luft under 
båden, så det er muligt at trække 
vejret og danne sig et overblik. Det 
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er ikke farligt og man er ikke fanget. Det vigtigste er, at man signalerer til de andre at man er ok. Det 
kan man gøre enten ved at råbe eller banke på båden. Når man skal ud, skal man gribe fat i essingen 
og skubbe sig ud. Det kan gøres selv om man har en oppustelig redningsvest på, der er udløst. 

Når man har sikret sig at alle roere er ok, 
skal årerne og alle nødvendige løsdele, f. 
eks roret, findes og eventuelt fastgøres til 
en fangline, så de ikke flyder væk. 

Ligger båden med bunden i vejret skal den 
nu vendes. Hvis det er muligt, så træk 
båden ind hvor der kan bundes. 
Styrmanden fordeler mandskabet ved 
stævn og agterende. En af roerne placeres 
på midten, for at kunne få fat i kølen og trække båden rundt.  

På kommando løftes der i enderne, mens der trækkes rundt i kølen. Båden kommer let rundt og 
ligger så rigtigt. Hvis man kan bunde, og er gode til at få løftet bådenderne, vil der være mindre 
vand i båden der skal øses ud. Men noget vil der altid komme.  

Ude agter ved styrmandssædet er båden mest stabil. Men det kan lade sig gøre, at komme op ved 
alle ro-pladser. Kravl op en ad gangen, mens en anden roer stabiliserer båden ved at holde i essingen 
på den modsatte side. Få eventuelt hjælp fra de andre til at komme op i båden. Se videoen fra DFfR 
https://youtu.be/K-itRpuwFE4 og oplev hvordan andre gør.  

Det kan ofte være svært at høre hvad der bliver sagt hvis der bare er lidt vind og bølger. Husk derfor: 
Tal højt, eller råb! 

Når I er kommet ombord, så begynd at øse vand ud af båden, med øsen og andre tilgængelige 
midler, som hænderne, kasketter m.v. Den hurtigste måde til at tømme en båd for vand, er at finde 
en blød søbred, trække båden op så den ligger skråt med agterenden lavest, og tage bundpropperne 
ud. 

Det er altid den roer, der er skrevet ud i som korttursstyrmand i Rokort.dk, der har kommandoen 
under kæntringen. Og kun denne. Undgå for mange kokke. Hjælp i stedet hinanden. Så snart det er 
muligt at ro båden, så ro i land hurtigst muligt. 
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3.7 SKÆRPEDE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR VINTERRONING 
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt på hele 
klubbens daglige rofarvand, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er tilladt i 
inriggerne og coastalbådene, mens scullere ikke må anvendes.  

Forud for vintersæsonen gør klubben i et nyhedsbrev opmærksom på de særlige regler på dette 
område. 

Der gælder særlige regler ved roning i vintersæsonen. Her er udgangspunktet DFfR’s retningslinjer. 
Ikke-frigivne roere og seniorroere har ikke adgang til at ro om vinteren. Klubben kan fastsætte 
skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen kan forbyde individuelle 
fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren. 

Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig 
påklædning. Brug af redningsvest er obligatorisk.  

Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter. Man skal dog holde sig i forsvarlig afstand til broer, 
træer, sten, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. 
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4 KLUBBENS BÅDE OG ANDET UDSTYR 
Klubben råder over inriggere, singlescullere, en double-sculler, to coastalbåde (1’er og 2’er) samt 
havkajakker. Der findes en nærmere beskrivelse af de forskellige både i romappens Bilag B 
henholdsvis i kajakmappen for så vidt angår kajakkerne. 

Rochefen er i samarbejde med materielforvalteren 
ansvarlig for, at klubbens både er sødygtige. Klubbens 
både skal være forsynet med klubbens og bådens navn.  

Korttursstyrmanden er forpligtet til at kontrollere bådens 
tilstand inden afgang og efter hjemkomst. Fejl og mangler 
skal meddeles til materielforvalteren via ”Skader” på 
Rokort.dk.  

Der er en række tilbehør der skal være på plads i inriggeren: 

KLUBSTANDER OG DANNEBROGSFLAG: Disse anbringes henholdsvis for og bag på båden i de 
tilhørende bøsninger. Når dannebrogsflagene ikke anvendes, placeres de i flagreolen i bådhallen, 
mens standere lægges på hylden under. 

BÅDSHAGE skal være placeret i holderen i bagbordsside ved rorgængeren, og skal altid lægges 
tilbage i båden efter brug. 

ØSEKAR. I hver inrigger skal der være et fastgjort øseredskab, der ikke kan gå tabt ved kæntring. 

FENDERE. Der er 4 fendere i hver inrigger. 2 i hver side. Benyt dem til at skåne båden for skrammer 
når der lægges ind til en bro. Ikke mindst i blæsevejr. 

FANGLINER. Skal være forsvarligt fastgjort til båden. 
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5 UDDANNELSE OG INSTRUKTION 
Roning bygger på en række rotekniske færdigheder, kombineret med viden om materiel og 
reglementer, afbalanceret med sikkerhedsmæssige hensyn. Den første del af rokarrieren består derfor 
i høj grad af opbygning af relevant viden og færdigheder.  

Nye roere, der benævnes kaniner, henholdsvis seniorkaniner, gennemgår en systematisk oplæring i: 

 roreglementet og romappen 
 de nødvendige rotekniske færdigheder,  
 sikkerhedsmæssige forhold,  
 behandling af materiellet, og  
 brugen af rocomputeren. 

Hvis sådanne færdigheder allerede er opbygget, f.eks. gennem et medlemskab af en anden klub 
under DFfR, kan man frigives til roning som fuldgyldigt medlem efter aflæggelse af en prøve hos 
rochefen eller en af ham udpeget instruktør. 

Ikke frigivne roere må alene ro sammen med en instruktør, og skal altid bære redningsvest. Det 
anbefales, at alle roere i inriggere med kaniner, bærer redningsvest. Kaniner må ikke deltage i roning 
på fremmed farvand eller i vintersæsonen. 

Frigivelse til roning og tildeling korttursstyrmandsret sker af rochefen. Rochefen kan i konkrete 
tilfælde uddelegere denne autoritet til en instruktør. 

5.1 UDDANNELSE TIL FULDGYLDIG INRIGGERROER 
For den nye roer (kaninen) 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.  

Som fuldgyldig inriggerroer starter man ved at deltage i den almindelige roskole om foråret (senere 
start kan dog aftales med rochefen). Her tilknyttes kaninen en eller flere instruktører/mentorer, der 
sørger for systematisk opbygning af inrigger færdighederne, bl.a. under anvendelse af et 
’kaninrokort’, der opregner de ting der skal læres og hvornår de er øvet i praksis.  Dette fører frem til 
frigivelse, når rochefen vurderer, at de nødvendige færdigheder er opnået. Frigivelse sker normalt 
efter omkring 100 kilometers roning og efter opbygning af en vis erfaring med en række forhold.  Et 
godt kendskab til denne romappe indgår som en del af pensum. 

Seniorroere, der overgår til fuldgyldigt medlemsskab starter med status som kanin. For at blive 
frigivet skal de deltage i roninger med en instruktør, indtil rochefen frigiver dem. Det er endvidere 
muligt at deltage i førstkommende roskole. 

5.2 UDDANNELSE TIL SENIORROER 
Seniorroerne får deres oplæring som en integreret del af den normale seniorroning. Holdlederne på 
seniorroning har ansvar for at nye seniorroere bliver oplært, bl.a. under anvendelse af et 
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’kaninrokort’. Ud over den praktiske træning i forbindelse med seniorroningen forudsættes, at 
seniorroeren har sat sig ind i indholdet i roreglementet og denne romappe. 

Som seniorroer kan man starte hele året rundt. Det anbefales dog at starte om vinteren eller i det 
tidlige forår, således at de grundlæggende roteknikker kan opøves i det indendørs robassin inden 
rosæsonens start. 

5.3 UDDANNELSE TIL KORTTURSSTYRMAND 
Uddannelsen til inrigger korttursstyrmand er kun for frigivne, fuldgyldige medlemmer, med 
tilstrækkelig erfaring i roning med klubbens både, samt kendskab til klubbens rofarvand. At have 
flair for roningen er mere afgørende end antallet af roede kilometer, men man skal have roet under 
udfordrende forhold. Man indstilles til uddannelsen af en instruktør.  

Uddannelsen sker i regi af klubben gennem særlig instruktion fra rochefen eller en af denne 
bemyndiget instruktør.  

Uddannelsen består af en teoretisk del, hvor pensum er roreglement og romappe, samt relevante 
bekendtgørelser om færdsel på Furesøen og Farum Sø, samt en praktisk del der består i at 
demonstrere at man kan udfylde styrmandsrollen i praksis. Medlemmet skal desuden udvise 
grundigt kendskab til klubbens både, samt rofarvandet. 

Korttursstyrmandsretten er delt i to: 
 
A-styrmandsret giver ret til at have styrmandsansvar på den del af det daglige rofarvand, der ligger 
inden slusen ved Frederiksdal, dvs. Furesøen, Vejle Sø og Farum Sø. 
 
B-styrmandsret giver ret til at have styrmandsansvar på hele klubbens daglige rofarvand, dvs. 
ovennævnte søer samt Lyngby Sø og Bagsværd Sø. 
 
B-styrmandsret kan tildeles et medlem med A-styrmandsret, når rochefen skønner, at medlemmet 
har den fornødne rutine og erfaring til at være styrmand over hele klubbens daglige rofarvand.  Et 
afgørende punkt er erfaring med passagen af slusen ved Frederiksdal. Følgende krav skal være 
opfyldt: 

 Medlemmet skal have været aktiv som A-styrmand i mindst ét år, 
 Medlemmet skal have været på mindst tre ture neden for slusen ved Frederiksdal og skal 

hver gang have deltaget aktivt med at få båden sikkert gennem slusen,  
 Medlemmet skal under opsyn af rochefen, eller en af rochefen udpeget instruktør, 

demonstrere at vedkommende kan tage ansvar for at få en båd sikkert gennem slusen ved 
Frederiksdal 

 Medlemmet skal have indgående kendskab til reglerne for færdsel på Bagsværd Sø. 
 
Korttursstyrmænd med A-styrmandsret, der ønsker at opnå B-styrmandsret skal henvende sig til 
rochefen. Rochefen påser at medlemmet opfylder ovennævnte krav, før medlemmet tildeles B-
styrmandsret. Rochefen kan i konkrete tilfælde uddelegere denne autoritet til en instruktør. 
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B-styrmandsret skal vedligeholdes. For at opretholde B-styrmandsret skal medlemmet deltage i 
mindst 2 passager af slusen indenfor 2 år. 

5.4 UDDANNELSE TIL FULDGYLDIG SCULLERROER 
Der afholdes p.t. ikke roskole i sculler, men erfarne scullerroere er velkomne.  Rochefen vil kunne 
anvise en instruktør for klubbens frigivne inrigger roere der ønsker at komme til at ro sculler. Roning 
i coastalbåd er et godt skridt på vejen til at begynde at ro sculler. 

5.5 UDDANNELSE TIL FULDGYLDIG COASTALROER 
Roning i coastalbådene kræver, at man allerede er frigivet som fuldgyldig inriggerroer. Medlemmer 
med scullerret har automatisk styreret til coastalbådene. Styrmandsret til coastalroning kan også 
erhverves af korttursstyrmænd efter aflæggelse af en mindre tillægsprøve.  

5.6 UDDANNELSE TIL INSTRUKTØR 
Udvælgelsen af kandidater til instruktør sker i bestyrelsen, der bevilger kursus.  Kursus foregår i regi 
af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Aktuelle kurser findes via DFfR’s hjemmeside. 
https://roning.dk/. Er der interesse for at blive instruktør, kontaktes rochefen eller formanden. 

På grundlag af indstilling fra kursusledelsen, beslutter bestyrelsen tildeling af rettighed. 

Medlemmer, som har været på kursus, forventes at deltage aktivt i oplæring af nye roere mv. 

5.7  UDDANNELSE TIL LANGTURSSTYRMAND 
Udvælgelsen af kandidater til langtursstyrmand sker i bestyrelsen, der bevilger kursus. Kursus 
foregår i regi af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Aktuelle kurser findes via DFfR’s hjemmeside. 
https://roning.dk/. Er der interesse i at blive langtursstyrmand, så kontaktes rochefen eller 
formanden. 

På grundlag af indstilling fra kursusledelsen, beslutter bestyrelsen tildeling af rettighed. 

Medlemmer, som har været på kursus, forventes aktivt at deltage i ture på fremmed farvand. 
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6 DAGLIG RONING 
Klubben arrangerer en række åbne fællesroninger i ugens løb. Åbne fællesroninger fungerer på den 
måde, at man møder op til det angivne starttidspunkt, hvorefter bådene sættes mellem de 
fremmødte roere, under hensyn til ro-rettigheder og erfaring. På klubbens hjemmeside er det 
angivet, hvornår disse fællesroninger finder sted. Medlemmerne kan herudover aftale roning på 
andre tidspunkter. 

Ved de åbne fællesroninger om aftenen, mandag og onsdag, er der, så længe der er kaniner, en 
brovagt tilstede, som har ansvaret for roningens gennemførelse, herunder at sammensætte 
bådholdene.  

Alle inriggere skal være til rådighed for de åbne fællesroninger mandag og onsdag aften, så længe 
der er kaniner og dermed brovagt, samt altid til seniorroningerne onsdag og torsdag formiddag. 
Endvidere kan rochefen reservere både til brug for besøgende klubber under DFfR. 

I seniorroningen skal alle både med en eller flere seniorroere følge vilkårene for seniorroning. Alle 
både skal have et medlem med status som korttursstyrmand som ansvarlig.  

Holdlederne på seniorroningen, brovagterne på de åbne fællesroninger og korttursstyrmanden på 
den enkelte båd er ansvarlige for roningens forsvarlige gennemførelse, og deres anvisninger skal 
følges. Roturene planlægges og afvikles (eventuelt aflyses) under iagttagelse af klubbens 
sikkerhedsregler og under hensyntagen til mandskabets sammensætning, vandtemperatur, 
lufttemperatur, risiko for tordenvejr, bølgehøjde, vindstyrke og -retning samt sigtbarhed.  

Inriggerne og coastalbådene skal være bemandet med en kortturs- henholdsvis coastalstyrmand.  

Som beskrevet ovenfor gælder specielle regler for ikke-frigivne roere. 

Bådene og andet materiel skal behandles med omtanke for at undgå skader.  Inriggerne, der alle er 
bygget i træ, er af natur spinkle. De skal bruges, men behandles godt og med omtanke. Dette gælder 
specielt når man sætter bådene i vandet, går ombord og når man går fra borde og tager båden op 
igen. Hvis en båd får en skade, stor eller lille, eller hvis udstyr mistes, 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 materielforvalteren 
blokerer den på rocomputeren. 

 

6.1 KORTTURSSTYRMANDENS ROLLE 
Bådens korttursstyrmand har ansvar for båd og besætning fra klargøring af båden inden roturen, 
under roning på det daglige rofarvand, indtil båden igen er placeret i bådhallen. Der er altid den 
roer, der er udskrevet som styrmand i Rokort.dk, der har ansvaret, kommandoen og 
beslutningsmyndigheden i båden. Og kun denne. Styrmandens beslutningsmyndighed gælder også i 
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det tilfælde, hvor pladsen som rorgænger er overdraget til en anden roer. Roerne i båden skal 
respektere og følge styrmandens anvisninger. 

Styrmanden skal sikre, at båden efter hjemkomst bliver rengjort og anbragt korrekt i bådehuset 
sammen med årerne. 

Styrmanden løser ikke sin opgave alene, men bruger viden og observationsevne hos de øvrige roere i 
båden. Hvis blot én roer ønsker, at man skal søge land eller undlade at gå fra land, skal dette ønske 
respekteres. 

6.2 SKADER OG ANDRE UTILSIGTEDE HÆNDELSER 
Overbordfald og kæntring, og indeblæsning kan forekomme på trods af alle tagne forhåndsregler.  

I tilfælde af kæntring eller overbordfald skal korttursstyrmandens instruktioner følges.  

Kortturstyrmanden på alle både skal sikre, at der medtages en opladt mobiltelefon. Det anbefales alle 
korttursstyrmænd at have de væsentligste kontaktnumre i klubben, (f.eks. klubbens formand, rochef 
og materielforvalter) indkodet i mobiltelefonen i tilfælde af uheld der kræver assistance. Dersom 
situationen kræver det, ringes der 112. 

 

6.2.1 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 af materialforvalteren. 

Hvis der trods alle forsigtighedsforanstaltninger alligevel sker uheld af mere alvorlig karakter, skal 
rochefen hhv. kajakchefen og formanden underrettes. 

 

6.2.2 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 eller ved 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. 
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6.3 OVERVEJELSER FØR AFGANG 
Roningen skal planlægges og gennemføres under hensynstagen til mange forhold, herunder 
mandskabets sammensætning, vand- og lufttemperatur, risiko for tordenvejr, bølgehøjde, vindstyrke 
og -retning 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 -retning) 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.  

 

6.4 FORBEREDELSE AF ROTUREN 

6.4.1 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 med hejseværket. 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 
bundpropperne sat i og med bundbrædderne korrekt placerede, samt med øse, bådshage og puder. 
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 i strakte arme ned langs kroppen, med bladet 
fremad, og højst 2 ad gangen. 
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6.4.2 Løft af både op og ned af bådstativerne 
Når en båd skal løftes ned fra eller op på stativet i bådhallen, skal bådhallens hejseværk som 
udgangspunkt anvendes, således at medlemmernes rygge skånes, og bådene bedre beskyttes mod 
skader. Hejseværket skal betjenes af en korttursstyrmand, der har ansvar for at løftet sker sikkert og i 
henhold til forskrifterne. Der findes ophængt vejledning i brug af hejseværket på opslagstavlen ved 
rocomputeren, og over fyret i bådehallens modsatte ende. 

Hvis en båd undtagelsesvis skal løftes manuelt 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.  

 

 

 

Korttursstyrmanden 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. Der må ikke løftes 
i bådens fangliner i stævn og agter. Bådene må aldrig løftes op på øverste hylde, uden brug af 
hejseværket. 

 

6.4.3 Udskrivning af båd og mandskab i Rokort.dk 
Alle ture i skal registreres på rocomputeren i Rokort.dk.  

Inden afgang udfylder styrmanden eller den enkelte coastal- eller scullerroer på Rokort.dk en 
roprotokol med information om bådens navn, hvem der er ombord, og målet for roturen. En roer 

Figur 7: Bådehejsen benyttes til at løfte båden Figur 6: Løfte og bære teknik 
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med styrmandsret indskrives som styrmand for båden. Det er vigtigt, at den pågældende roer er 
indforstået med rollen og ansvaret, samt at bådens øvrige besætning respekterer 
korttursstyrmandens myndighed og følger dennes anvisninger. 

I tilfælde af problemer med rocomputeren gives denne information skriftligt på et stykke papir, der 
placeres synligt ved rocomputeren. Efter hjemkomst skrives båden hjem. 

Det er tilladt undervejs 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. 

Roning på fremmed farvand kan ligeledes registreres - typisk ved klub-arrangeret inriggerroning. 
Det sker normalt ved hjemkomsten fra turen. 

 

6.4.4 Sætte båden i vandet 
Bådvognen køres ned ad en af 
ramperne. Vær sikker på at vognens 
baghjul fanger skinnerne. Der køres 
langsomt og forsigtigt frem indtil 
vognens baghjul rammer tværbjælken, 
da vognen ellers kører over 
tværbjælken og efterfølgende er meget 
vanskelig at løfte op på rampen igen. 

Der skal udøves ekstra forsigtighed 
hvis træbroerne er glatte, af f.eks. 
vand eller rimfrost. Her kan en båd 
der kører ned af rampen let rive en 
roer omkuld. 

Der holdes i mindst en af fanglinerne. 
Båden trækkes forsigtigt af vognen ved 
træk i bådens bageste fangline.  

Er der kraftig vind på tværs af broen, kan det være nødvendigt kun at anvende den rampe, der ligger 
i læsiden af broen. 

Båden kommer baglæns i vandet, og kan med fordel vendes med det samme ved at man bevæger sig 
med god fart ud ad broen med et godt greb i bådens 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. 

 

Figur 8: Båden sættes i vandet 
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6.4.5 Ombordstigning 
Ombordstigning er erfaringsmæssigt den situation hvor 
flest falder i vandet. Det er derfor vigtigt at følge disse 
retningslinjer nøje.  

Rorgængeren lægger sig på knæ, midt for båden, og 
stabiliserer båden ved at holde i sidelangremmen 
med begge hænder, mens roerne går ombord parvis. 
Når alle roere er på plads giver rorgængeren årerne 
til roerne. 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. 

Rorgængerens kommandoer og udførelsen er som følger ved ombordstigning i en 4+. 

Tabel 2: Kommandoer: Ombordstigning 

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. Det er vigtigt det sker samtidigt for begge roere, så 
balancen i båden opretholdes. 

Er der tale om en høj bro, kan roeren med fordel sætte sig på broen og 
svinge benene ud i båden, for derefter at sættes sig på sædet på 
rørgængerens kommando 

”Ombord” Den anden fod flyttes fra broen over i båden og man sætter sig 
forsigtigt på sædet. Brug gerne essingen som støtte. Anbring 
fødderne i spændholtet. 

”3 og 4 klar til at gå 
ombord” 

Som for 1 og 2 

”Ombord” Som for 1 og 2 

”Styrmand går ombord” Styrmanden stiger ombord, efter at have løsnet fortøjningen.  

Den roer der sidder nærmest broen holder båden indtil broen, 
mens styrmanden stiger ombord 

 

Det er ikke et spørgsmål om at 
gøre det så elegant som muligt, 
men så SIKKERT som muligt 



Romappe 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Daglig roning  29 

 

6.4.6 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. 

6.5 PÅ VANDET: ROTUREN 

6.5.1 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. Se illustrationen på næste side. 

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: 

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

Træk: 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 i vand-
overfladen. Det vurderes bedst ved at lade åren hvile frit i svirvlen. Den dybde årebladet da har, er 
den korrekte.  

Figur 9: Afgang fra bro 
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Rotaget bør ikke være for kort. 70-80% af kraften i åretaget skal komme fra benene. Årebladet yder 
ikke sin maksimale kraft i hele ro-taget. Det mest effektive trækområde er mellem 70° og 110° også 
kaldet kernetaget. Der er altså ingen værdi i at give åren et ekstra tryk i slutningen (at ruske), da 
vandet presses ind mod båden og ikke giver megen fremdrift, mens man risikerer at trække årens 
lomme ud af svirvlen. 

Afvikling: Åren trykkes ud af vandet og skives efterfølgende så årebladet bliver vandret. Dette opnås 
ved at dreje det inderste håndled. Drejningen skal være så tilpas at årebladet ligger vandret. Når 
årebladet igen drejes tilbage i lodret stilling, skal håndled og underarm være naturligt strakt ud i lige 
forlængelse af hinanden, når taget sættes ind. Fremstrækket skal være så langt som "det føles 
naturligt". Man skal køre frem til at underbenet står lodret og ikke længere.  

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

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

 

6.5.2 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). 
Man kan med fordel nøjes med at give rorudslag, når årerne er ude af vandet for ikke at belaste 
roerne unødigt. 

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. En af 
rorgængerens vigtigste opgaver er at holde fokus på vandet omkring båden og konstant lade blikket 
"løbe" ud over vandet. Andre både, kanoer, kajakker, bøjer og svømmere kan dukke op, ud af det blå 
og så skal der reageres hurtigt. 

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. 

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. 
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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 C. 

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. 

 

6.5.3 Ro fremad 
Ved fremadroning anvendes følgende kommandoer: 

Tabel 3: Kommandoer: 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 
”stroken” (den roer der sidder nærmest rorgængeren). 

”Småt roning” Fortsæt roningen med samme takt, men med svagere træk.  

”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. 
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6.5.3.1 Standsning og balance 
Ved standsning anvendes følgende kommandoer: 

Tabel 4: Kommandoer; Standsning og balance 

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. 

OBS! Alle i båden der af den ene eller anden grund har brug for en 
pause kan (og skal) sige ”Det er vel” 

”Sæt i”  Sæt straks åren i vandet vinkelret på båden, med årebladet 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 
ned i vandet vinkelret på båden. Årebladet skal stå lodret med 
hulningen mod agter. Stræk arme og ben maksimalt for at modstå 
presset på årebladet. 

”Skod væk”  Når bådens fremdrift er standset, eller næsten standset kan der 
kommanderes ”skod væk”. Under det første åretag vender 
årebladets hulning mod agter. Første ved næste skodtag vendes 
årebladet, således at årebladets hulning vender fremad (alm. 
skodning).  

- Der skal ikke bruges tid på at vende årebladet til skodstilling, da 
det drejer sig om at komme væk fra den opståede situation så 
hurtigt som muligt. 

”Balance”  Læg åren vinkelret på båden og pres håndtaget ned på rælingen 
modsat svirvlen. Båden skal helst være i fart. 

”Åren på vandet”  Åren lægges ned på vandet med årebladet vandret og den hule 
side opad. 
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6.5.3.2 Ro baglæns – skodning 
Skal båden bevæges baglæns sker det ved skodning hvor årebladets hulning vendes mod stævnen og 
roningen sker ved at strække armene og køre frem på sædet. Kommandoerne er følgende: 

Tabel 5: Kommandoer: 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”. 

 

6.5.3.3 Drejning og vending 
Ved drejning og vending af båden anvendes følgende kommandoer: 

Tabel 6: Kommandoer: Drejning of vending 

Kommando Udførelse 

”Slæk i bagbord – træk til i 
styrbord (eller omvendt) 

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

”Lige træk” 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 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 arme og ben og med årebladet skivet lige over 
vandoverfladen. 
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6.5.4 Skifte plads i båden 
På vores rofarvand er der mange muligheder for at komme i land og skifte. Det er bekvemt, men 
også tidskrævende. I inrigger kan man også skifte på vandet. Dette gælder dog ikke seniorroerne. 
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 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. 

Hvis der er roligt vand, kan man vælge at skifte med at åren lægges på tværs henover essingen og 
fastholdes der af hver enkelt roer. Det betyder at rorgængeren på vejen ned gennem båden skal 
skræve over åreskafterne. Der støttes undervejs til essingen og/eller de andre roere. Alternativt kan 
man vælge at skifte med ”Åren langs”. Herved undgår man at skulle over åreskafterne på turen 
gennem båden.  

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.  

Hvilken metode der vælges, afhænger af vind og vejr, samt hvor adrætte roerne der skal skifte er. 
Det er vigtigt at der i båden er enighed om metoden, inden skiftet påbegyndes. 

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

 

Tabel 7: Kommandoer: Skifte plads 

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. 

”Åren på essingen”  

(i tilfælde af roligt vand) 

Sid med ret ryg og hold åren, så den hvile på essingen i begge 
sider, vinkelret på båden. 

ALTERNATIVT: 

”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. 

ALTERNATIVT: 

”Åren på vandet”  

(i tilfælde af uroligt vand) 

Sid med ret ryg og hold åren vinkelret på båden med årebladet 
hvilende skivet på vandet. 
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Når den skiftende roer skal passerer lægges åren på essingen så 
roeren kan passere. 

”Skift plads” Rorgængeren begiver sig fra rorgængersædet fremad i båden. 
Træd kun på bundbrædder og midterlangrem. Tag fat i essingen, 
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, dvs. 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. 

 

6.5.5 Roning gennem snævre passager 
Ved møde med en modgående båd i kanalerne ved Frederiksdal, ind til Vejlesø eller ind til Farum Sø, 
er der så snævert, at årerne ikke kan bruges som normalt. Er der snævert, men fortsat plads til at ro, 
kan der roes med ”kvarte årer”. Er der meget smalt skal ”Åren langs”. 

 Derfor anvendes følgende kommandoer med tilknyttede udførelse: 

Tabel 8: Kommandoer: Snævre passager 

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 ’lommen’ på åren, og fortsæt roningen i et langsomt tempo 
men stadig  i takt. 

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

ALTERNATIVT Ved meget snævre passager 

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

”Åren ud” Læn overkroppen helt tilbage og før håndtaget hen over brystet. 
Rejs dig op igen. Indtag ”det er vel stillingen”. 

 

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. 

 

6.5.6 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, mens der slækkes i den modsatte side.  

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. 

 

Figur 10: Krydsning 
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6.6 AFSLUTNING AF ROTUREN 

6.6.1 Anløb af bro 
Ved anløb til bro er det vigtigt at holde kontrol 
over båden lige til det punkt, hvor den ligger 
stille ved broen, uanset vind og bølger. 

Korttursstyrmanden skal derfor, i god tid før 
anløb af bro, giver roerne besked om, hvordan 
man har tænkt sig at gå ind. 

Metoder for anløb til en bro er forskellige alt 
efter vejr og vind:  

1. I stille vejr, ved pålands- eller 
fralandsvind og i let vind, kan man blot 
tilpasse sin fart og glide stille ind langs 
broen på den mest bekvemme side og 
standse, under hensyntagen til 
eventuelle andre både. 

 

2. Hvis der derimod er kraftig sidevind på 
tværs af broen, anbefales det, at gå ind 
til læsiden af broen, så man ror båden 
ind til broen, skråt imod vinden, Dette 
for at båden ikke skal tage skade ved at 
blive blæst hårdt ind i broen.  
 

Gå skråt ind mod broen i en vinkel på 
omkring 30 grader under kommandoen 
”Småt roning”. Sørg for ikke at miste 
fart, da båden så kan drive væk fra 
broen. Lige før bådens spids når broen 
drejes ned langs broen, så de forreste 
roere kan få tag i broen. Hav gerne 
bådshagen klar. 
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) klar til at sætte i”. Hvis det er nødvendigt gives ordren ”Sæt i”. Båden drejer og 
standser på langs af broen. Husk straks at fortøje båden i læsiden, så den ikke bliver blæst 
væk fra broen. 

Figur 12: Anløb i kraftig sidevind 

Figur 11: BRK’s bådebro. Med vind fra sydvest til vest er der læ 
på østsiden af broen, mens der er vind og bølger på vestsiden. 
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Det kan være svært at få båden ind til broen på læsiden, men så må man bare prøve igen. Det 
er langt bedre end at miste kontrollen i vindsiden, så vinden kaster båden ind mod broen eller 
endnu værre mod hjørnet af broen. 

Hvis man alligevel vælger at lade sig drive ind til broen fra vindsiden, skal man være meget 
opmærksom på at undgå at beskadige båden. Brug fenderne mellem båd og bro, og træk 
båden op på land, så snart som muligt. Forlad aldrig en båd der ligger og hugger i bølgerne 
langs en bro. 

Ved anløb af bro er der risiko for at beskadige svirvler og/eller årer ved anløbet af broen. Afhængig 
af broens højde over vandet skal årerne således håndteres forskelligt:  

a. Er broen lav, som klubbens egen bro, så årerne uhindret kan passere over broen, gives, i god 
tid, til de roere hvis årer vender mod broen, ordren: ”Bagbord (eller Styrbord) Klar til at se 
til åren” efterfulgt umiddelbart før broen anløbes af: ”Se til åren”. 

b. Er broen højere, skal årerne ind mod broen lægges langs med båden. gives der i god tid, til 
de roere hvis årer vender mod broen, ordren: ”Bagbord (eller Styrbord) Klar til åren langs”. 
efterfulgt umiddelbart før broen anløbes af ”Åren langs”. 

 

Tabel 9: Kommandoer: Anløb af bro 

Kommando Udførelse 

”Vi lægger til i styrbord 
side.” (eller omvendt) 

Denne kommando er en orientering til roerne, så de i tide ved 
hvilken side de skal forvente broen til 

”Småt roning” Kommandoen gives for at sætte farten ned så båden kommer til at 
ligge stille ved broen. 

”Styrbord (el. bagbord) klar 
til at se til åren” og evt. 
”Bagbord klar til at sætte i” 

Denne kommando forbereder roerne ind mod broen, på at de skal 
være klar til at ”se til ”åren”, og roerne væk fra broen klar til at 
Sætte i” for at bremse båden. 

”Se til åren” og evt. ”Sæt i” Denne ordre gives lige inden anløb af broen, så roeren har tid til 
at udføre ordren. 

”Styrbord (el. bagbord) klar 
til at lægge åren langs” og 
evt. ”Bagbord klar til at 
sætte i” 

Denne kommando forbereder roerne i den pågældende side på at 
de skal være klar til at ”lægge åren langs”, henholdsvis ”at sætte 
i” når broen anløbes 

”Åren langs” og evt. ”Sæt i” Denne ordre gives lige inden anløb af broen, så roeren har tid til 
at udføre ordren. 
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6.6.2 Landgang på søbred 
Det sker kun undtagelsesvis på vores rofarvand, men ved landgang på søbredden skal der udvises 
stor forsigtighed i forbindelse med sten, gamle brostumper, stammer og grene m.v., 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, så langt ud i vandet, at den ikke tager bunden, når man går 
ombord. Husk at den sætter sig i vandet ved ombordstigning. Roret sættes på, mandskabet går 
ombord, og roningen begyndes. 

Fraborde/ombordstigning sker for roernes vedkommende parvist i takt. Rorgængeren går fra borde 
først og ombord sidst så han/hun stabiliserer båden for roerne. 

 

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

2+ (toer) 

En person bærer i bådens agterende ved at lægge armene rundt om den. Der må ikke løftes i 
fanglinen. To personer, bærer på hver sin side af båden, lige over for hinanden ud for 1’er sædet. Der 
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løftes 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 personer sig 
parvis over for hinanden på siden af 
båden. 

 

6.6.4 Gå fra borde 
Rorgængeren går først fra borde, fortøjer eventuelt båden til broen med fanglinerne, tager årerne, og 
placerer dem på broen.  

Rorgængeren lægger sig derefter på knæ på broen og stabiliserer båden ved at holde i 
sidelangremmen med begge hænder. Roret, standeren og flaget tages af og lægges i båden efter 
frabordstigning. 

Når alle roere er kommet op på broen bæres årerne op i årestativet uden for bådhallen, hvor de 
aftørres.  

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

Tabel 10: Kommandoer: Gå fra borde 

Kommando Udførelse 

”Styrmanden går i land” Rorgængeren går som den første op på broen, og orienterer med 
denne kommando roerne. Den/de roer(e) der sidder ind til broen 
holder båden ind til broen mens rorgøngeren stiger i land 

”1 og 2 klar til at gå fra 
borde” 

Tag fødderne ud af spændholtet, kør frem på sædet, tag evt. fat i 
essingen i begge sider, 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 1 og 2 

”Fra borde” Som for 1 og 2 
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6.6.5 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. Se efter mærket på 
rælingen, der viser hvor forreste gjord på bådvognen skal være.  

Bådvognen trækkes derefter på land. Vær omhyggelig med at den agterste ende af både ligger midt 
over den bagerste gjord på bådvognen. Der kan opstå alvorlige skader hvis ’opstanderne’ der bærer 
den bagerste gjord rammer ind i siden eller bunden af båden. Brug bådshagen til at styre agterenden 
af båden, mens den trækkes op. Der trækkes i rebet i bådvognens - ikke i bådens fangline. 

 

6.6.6 Klargøring af båden efter roning 
Besætningen skal efter afsluttet roning sørge for at afmontere og rengøre båden og sætte den på 
plads i bådehuset. Bundpropperne skrues ud, og bundbrædder, spændholte og luger tages af. Disse 
lægges på toftelisterne. Luger ind til for- og agterrum tages ud, så rummene kan tørre. Puder lægges 
på plads i bådhallen og flag og stander anbringes i den dertil indrettede reol.  

Rengøring af båd og årer kan ske ved 
spuling, støvsugning og/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.  

Støvsugning er som regel den mest 
effektive rengøringsmetode. Støvsugeren 
er en vandstøvsuger og fjerner derfor 
såvel vand som skidt. 

Årerne placeres i båden på åreholderne, 
med årebladene mod søen (undtagen ALFA). Svirvlerne lukkes og drejes indad i båden. Båden sættes 
derefter på plads i bådhallen, enten i stativet eller på bådvognen. Anvend bådehejsen til at løfte 
båden op i stativet, således at essingen støtter op imod klodsen på indersiden af stativet. Det er 
meget vigtigt, at båden lægges helt rigtigt i stativet, så båden ikke kan vælte og står lige på kølen. 

 

6.6.7 Hjemskrivning af båd og mandskab i Rokort.dk 
Efter endt roning afsluttes turen i Rokort.dk på rocomputeren. Roning på fremmed farvand kan 
registreres i computeren uanset om roningen er sket i klubbens båd, en lånt inrigger, coastal, sculler 
eller kajak eller egen kajak. Registreringen sker efter turens afslutning. 
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Bilag A ROTURE PÅ KLUBBENS FARVAND 
Nedenfor er angivet en række ture i vores rofarvand, samt længden af disse ture. 

Turene er opmålt under forudsætning af at roningen sker langs bredden. Skæres der genvej bliver 
distancen kortere. Distancerne fremgår også af Rokort.dk. 

Navn  Km 

Alle søerne rundt Furesø, Farum Sø, Bagsværd Sø, Lyngby Sø med kanal 
til hovedgaden, Store og Lille Kalv, og Vejlesø rundt 

40 

Bagsværd sø rundt Frederiksdal direkte og Bagsværd Sø rundt 18 

Fandens Hage Furesø Roklub og Fandens Hage 8 

Farum Sø Rundt Fiskebæk Kanal og Farum Sø Rundt 13 

Frederiksdal med kanal Frederiksdal med kanal (med 1 eller 2 gangen Lille Kalv 
10 km) 

9 

Frederiksdal kanal og 
Holte Havn 

Frederiksdal med kanal, og Vejlesø rundt 15 

Frederiksdal uden Kanal Frederiksdal ved indsejling til kanal/Hjortholm 8 

Furesø Roklub  Furesø Roklub / Fiskebæk 7 

Furesø rundt, lille  Furesø rundt uden Frederiksdal kanal, og uden Lille og 
Store Kalv 

 

12 

Furesø rundt, mellem  Furesø rundt med Frederiksdal kanal, Store og Lille 
Kalv 

 

16 

Furesø Rund. Stor Furesø rundt med Frederiksdal kanal, Lille og Store 
Kalv, og Vejlesø rundt 

19 

Høje Klint Det er næsten ikke værd at sætte båd i vandet for så 
kort en tur 

4 

Holte Havn direkte Holte Havn uden Vejlesø rundt 6 

Holte havn med Vejlesø 
rundt 

Holte Havn med Vejlesø rundt 7 
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Holte Havn  via Lille Kalv Holtehavn med Lille Kalv Rundt og Vejlesø rundt 9 

Kollekolle via Frederiksdal 
med Kanal 

Frederiksdal med kanal den ene vej, og videre til 
Kollekolle 

13 

Kollekolle via 
Frederiksdal, uden kanal 

Frederiksdal uden kanal, men videre til Kollekolle 12 

Kollekolle via Furesø 
Roklub 

Furesø Roklub og Kollekolle 12 

Lyngby Roklub Frederiksdal direkte og Lyngby Sø 16 

Lyngby Roklub med kanal Frederiksdal direkte og Lyngby Sø med kanal til 
Hovedgade 

17 

Store Kalv og Lille Kalv Store Kalv og Lille Kalv rundt 7 

Store Kalv Rundt  Store Kalv rundt inkl. Pynten til Furesø
 

5 

Store Kalv Rundt, lille  Store Kalv rundt inkl. Vandskiklubben
 

4 
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Bilag B KLUBBENS BÅDE  
Klubben råder over inriggere, singlescullere, en double-
sculler, to coastalbåde (1’er og 2’er) samt havkajakker.  

B.1 INRIGGERE 
Klubben har 8 inriggere, nemlig 4 stk. ”2+” (To’er med 
styrmand) og 4 stk. ”4+” (Firer med styrmand). 

B.1.1 To-årers inriggere (2+) 
En to- åres inrigger, vejer min. 85 kg og er ca. 8,50 m lang 
og 1,10 m bred. 

ALFA er ”2+” med 8 bord og 2 magasiner til bagage. Otte 
bord betyder at der er 8 stykker træ i bunden/siderne af 
båden fra kølen op til rælingen (essingen). Antallet af bord 
bestemmer således rælingens højde. 

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.  ALFA må ikke tages gennem slusen ved Frederiksdal. 

 SIGMA og BETA er ”2+” med 7 bord. Bådene har den normale standard til turbrug på søer. 

SIGMA og BETA har som de eneste inriggere Skov- og Naturstyrelsens tilladelse til at besejle Farum 
Sø. Det er vist med et blåt mærkat på stævnen i bagbord side. 

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 over for mangel på takt og balance i båden. Den er også knapt så 
robust over for stød o.l.  

B.1.2 Fire-årers inriggere (4+) 
En fire-åres inrigger vejer min. 110 kg og er ca. 10,50 m lang – 1,15 m bred 

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.   

Fire-årers inriggerne må derimod ikke tages gennem slusen ved Frederiksdal 

Figur A1: 2-åres inrigger 
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B.1.3 Inriggerens indretning 
På vedstående skitser kan man se den overordnede indretning af en inrigger samt et tværsnit af 
båden. Her fremgår betegnelserne for de enkelte dele. Det er vigtigt at kunne disse betegnelser for 
effektivt at kunne kommunikere med andre om båden. 

Figur A2: Inriggerens indretning 
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Bådens skrog er opbygget af køl og kølsvin, hvorfra spanterne rejser sig. Spanterne er beklædt med 
bord; der løber i bådens længderetning. Nederste bord (1. bord) er kølbordet, øverste bord er 
råholtet. Der vil enten være syv eller otte bord i en inrigger. Øverst findes endvidere essingen 
(rælingen), der yderst er forsynet med en stødliste. For yderligere at afstive bordene er der anbragt 
svøb (tynde lister) mellem spanterne. Ved svirvlerne er der anbragt ekstra kraftige spanter. Træbåde 
i massivt træ har svøb og er sømmet og nittet sammen, mens finerbåde (PSI) er limet op og er uden 
søm, nitter og svøb.  

Figur A3: Tværsnit af en inrigger 

 

En inrigger består af tre rum: Forrum, sidderum og agterrum. For- og agterrummet er lukkede, 
således, at der ikke kan trænge vand ind i dem. For- og agterdæk er udført af plastdug. Der skal 
vises særligt hensyn for ikke at skade disse. Flag- og standerbøsninger er udformet så der ikke kan 
trænge vand ned i rummene. For- og agterluger skal være lukkede under roningen. 

I sidderummet finder man styrmandssædet samt 2 eller 4 rullesæder.  

 

Roret består af rorplade, juket og ror-/styrelinen. Roret 
fastgøres til båden med beslag.  

Skvatbordet fungerer som bølgebryder og forhindrer vand i 
at trænge ind i for- og sidderum. Skvatbordet er ikke særligt 
stærkt, og skal derfor behandles forsigtigt. 

Sidelangremmene medvirker til at give båden styrke og 
anvendes ved løft af båden. Midterlangremmen giver 
ligeledes båden styrke og her kan mandskabet træde sikkert 

FigurA4: Ror på inrigger 
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når man bevæger sig i båden. Midterlangremmen er ikke altid en gennemgående liste, da den kan 
være afbrudt mellem toftearrangementerne. 

Tofte- og diagonallister udgør også en del af bådens styrkemæssige konstruktion. 

Fanglinerne anvendes til fortøjning. Til brug for udtømning af vand er rummene forsynet med 
bundpropper. Det er vigtigt at sætte bundpropperne i, inden roningen, og tage dem ud efter 
roningen. (Så evt. vand i båden kan løbe ud). 

Sædearrangementet består af rullesæder der kører på 
hjul af nylon på rulleskinner, ligeledes af nylon.  

På bådens essing finder man svirvlerne, hvori årerne 
placeres. De består af et beslag der fastgør svirvlen til 
det øverste bord, samt en drejelig del hvori åren 
lægges. For at åren ikke skal falde ud af svirvlen, er 
der øverst på den bevægelige del en "havelåge”, der 
lukkes til når åren er lagt i svirvlen. 
 

 

  Figur A5: Svirvel 
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B.2 OUTRIGGERE 

B.2.1 Outriggeren  
Ligner på mange måder inriggeren. Mange dele der findes på inriggeren findes også på outriggeren, 
men i modsætning til inriggeren, som er en ret bred bådtype er outriggeren lang og smal. Åregangen 
er placeret uden for båden på et stativ (riggen), heraf også navnet outrigger (riggen sidder ude = out)!  
På især 2 punkter adskiller klubbens outriggere sig fra inriggerne: 1) man ror med to årer, og 2) 
bådene har ikke ror, så alle manøvrer og kursændringer sker udelukkende ved brug af årerne. 
Klubbens outriggere er bygget af glasfiber.  

Det at båden er smal og beklædningen tynd, gør det til en 
meget let og ikke mindst hurtig båd. 

Outriggeren er lidt sværere at ro og er samtidig mere 
skrøbelig end en inrigger.  

Klubbens outriggere er med 2 årer pr. roer og er uden 
styrmand. Outriggere med 2 årer pr. person kaldes en 
sculler. Årerne der benyttes i sculleren er mindre end de 
årer der anvendes i inriggere. 

Bådene findes i forskellige størrelser efter vægten af roeren. 
I Rokort.dk kan man se hvilken roer-vægt båden er designet til. Klubbens outriggere findes både som 
single (1 roer) og som dobbelt (2 roere) 

  

 

 

Figur A6: Coastalbåd 

Figur A7: Snit gennem en outrigger 
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B.2.2 Coastalbåde 
Coastalbåden er en særlig version af en outrigger, der designet til roning i store bølger, og derfor er 
meget sødygtig. 

Klubben har to coastalbåde.  

 En single: ’MY’, der er en Filippa X1, og  
 en dobbelt: ’ETA’, DER ER EN YOLE 25.   

De er begge bygget i glasfiber og er designet til at kunne bære en roer på 
op til 90 kg. 

COASTAL 1’EREN ”MY”, er i sagens natur kun for én roer, og 
sammenlignes bedst med en singlesculler. Roeren skal være trænet i såvel 
styring med årerne samt det at holde udkig udover selvfølgelig det at ro. 

CX1’eren meget levende i søgang og roeren skal derfor ofte rette kursen op 
med årerne. Den er lige så sødygtig som øvrige coastalbåde, men pga. den 
kortere længde og med kun en roer ombord, anbefales den ikke til stor 
søgang, med mindre roeren er meget rutineret. Båden er kort og let og kan 
nemt håndteres af én roer ved isætning og optagning ved brug af 
bådvogn.  

COASTAL-TOEREN ”ETA”, er uden styrmand og kan bedst 
sammenlignes med en dobbeltsculler, men er selvfølgelig bredere og 
tungere. Den har ikke noget ror, så al styring foregår med årerne. 

Det er sædvanligvis roeren på etter-pladsen der har ansvaret for at 
orientere sig i sejlretningen og give kommandoer til styring af båden. 

C2X-båden er ikke tungere end at de to roere sammen både kan løfte 
den og evt. vende den rundt for tømning af vand efter spuling. Især 
ved medsø vil man kunne opnå at båden surfer på bølgefronten og 
dermed nemt kan komme op at ro 18 – 20 km/t. 

Riggene er monteret på hængselbeslag, siddende fast i bådens dæk. 
Riggene kan derfor vippes ind i båden, hvilket bevirker, at båden ikke 
kræver den store plads i bådhallen, ligesom dette også er en stor fordel 
ved transport af båden på bådtrailer. 

Begge både ligger på egen bådvogn. Da coastalbådene er udstyret med en styrefinne, er det vigtigt at 
der tages hensyn til denne ved oplægning på bådvogn. 

 

Figur A8: Single Coastalbåd 

Figur A9: Dobbelt Coastalbåd 
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B.2.3 Scullere 
En sculler er en kaproningsbåd uden ror med to årer til hver roer. I modsætning til inriggeren har 
sculleren ingen styrmand. En sculler med plads til én roer kaldes en singlesculler, og en båd med 
plads til to roere kaldes en dobbeltsculler.  

Klubben har følgende scullere: 

 GAMMA, er en dobbeltsculler, der er designet til en roervægt på 2x80kg 
 NY, singlesculler, der er designet til en roervægt på 75kg 
 KAPPA, singlesculler, der er designet til en roervægt på 75kg 
 PI, singlesculler, der er designet til en roervægt på 80kg  
 OMEGA, singlesculler, der er designet til en roervægt på 80kg 
 YPSILON, singlesculler, der er designet til en roervægt på 80/90kg  
 BIKUBEN, singlesculler, der er designet til en roervægt på 55kg 
 RHO, singlesculler, der er designet til en roervægt på 55kg 

BIKUBEN og RHO benyttes p.t. ikke. 

Da scullere er udstyret med en styrefinne, er det 
vigtigt at der tages hensyn til denne ved 
isætning og optagning af sculleren og placering 
på bukke eller i bådreolen i bådhallen.. 

Figur A10: Single sculler 
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B.3 ÅRER 
Inriggere har én åre pr roer, 
medens coastalbåde og scullere 
har to. Årene til inriggere er typisk 
370cm til 386cm lange, mens de til 
en sculler er 283cm til 302cm 
lange. Årerne er tilpasset hver båd 
og er derfor mærket med bådens 
navn og plads i båden. Båd og årer 
hører således sammen og må ikke 
byttes rundt. I BRK ror vi (stort 
set) med kulfiberårer i alle bådene. 
Af vedstående skitse kan man se 
betegnelserne for årens enkelte 
dele. 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.1 Åretyper 
 

Til alle 3 typer både anvendes der 2 forskellige åretyper, enten Macon årer eller Big Blades. Det er 
selve årebladet der adskiller de 2 typer mest. Mens Macon årens åreblad er symmetrisk i forhold til 
åreskaftet, har Big Blades, som navnet antyder, et større åreblad der er asymmetrisk. 

På grund af det større åreblad på Big Blades rykkes trykpunktet mod årebladet. For at modvirke 
dette og skabe den rette balance i åren, er Big Blade årer typisk 8cm kortere end maconårer. 

 

  

FigurA11: Årens dele og deres betegnelser 
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Bilag C  KOMMANDOER 
En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i alle 
situationer, der kan opstå på en rotur. Det er en god idé at øve kommandoerne i praksis. 

I kritiske situationer er det vigtigt, at styrmanden kan få mandskabet til at gøre det der ønskes, og 
gøre det i præcis det rette øjeblik. Kommandoerne skal derfor være tydelige med hensyn til hvilken 
side i båden der skal gøre hvad, hvornår det skal gøres, og hvornår roerne skal holde op med at gøre 
det. 

Vejr og bådens længde kan gøre det nødvendigt at styrmanden taler højt, evt. råber, således at 
etteren kan opfatte kommandoen, og også for at roerne koncentrerer sig om at høre kommandoen. 

Det er altid styrmandens ansvar at båden manøvreres korrekt. Det er ikke en undskyldning at roerne 
ikke gjorde, hvad der blev sagt. 

Nogle kommandoer kræver en forvarsling, så roerne er forberedt på den kommando, som kommer 
kort tid efter. 

For eksempel: ”Klar til at kvarte åre” (ophold) ”kvart åre”. Forvarslingen er en del af kommandoen 
og yderligere forvarsling er ikke nødvendig. ”Til roning klar – ro” skal ikke varsles, så kommandoen 
fejlagtigt bliver til ”Klar til at ro – til roning klar – ro”. 

Nogle kommandoer gives kun til den ene side af båden, så nævnes siden (styrbord eller bagbord) før 
selve kommandoen. 

For eksempel: ”Styrbord – vel roet” eller ”Bagbord – sæt i”. 

På de følgende sider findes en oversigt over de anvendte kommandoer: 
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C.1 GENERELLE KOMMANDOER 
Kommando Udførelse Kommentar 
1, 2, 3 og 4  Betegnelser for den enkelte roer 

i båden i nummerorden fra 
bådens stævn 

Styrbord (grøn) 
Bagbord (rød) 

Betegnelse for den/de roere 
med åren i hhv. styrbord og 
bagbord side 

Styrbord = højre side i 
sejlretningen 
Bagbord = venstre side i 
sejlretningen 

 

C.2 OMBORDSTIGNING 
Kommando Udførelse Kommentar 
”1 og 2 klar til at gå ombord” 
 
Eller 
 
”3 og 4 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. 

Under ombordstigningen 
anbringer styrmanden sig på 
knæ på broen imellem de 2 
roere og holder fast i 
sidelangremmen med 
hænderne, så båden stabiliseres 
og ombordstigningen kan ske 
sikkert 

”Ombord” Den anden fod flyttes fra broen 
over i båden og man sætter sig 
forsigtigt på sædet. Brug 
eventuelt Essingen som støtte. 
Anbring fødderne i 
spændholtet. 

Styrmand går ombord Styrmanden stiger ombord – 
efter at have løsnet 
fortøjningen 

Den roer der sidder nærmest 
broen holder båden indtil 
broen, mens styrmanden stiger 
ombord 
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C.3 GÅ FRA BORDE 
Kommando Udførelse Kommentar 
Styrmand fra borde Styrmanden stiger fra borde Den roer der sidder nærmest 

broen holder båden indtil 
broen, mens styrmanden stiger 
fra borde 

”1 og 2 klar til at gå fra borde” 
 
Eller 
 
”3 og 4 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. 

Inden man går fra borde åbnes 
svirvlerne (havelågerne). 
Under fra-borde-stigning 
indtager styrmanden samme 
position som ved 
ombordstigning  

”Fra borde” 
Foden på bundbrættet flyttes 
over på broen. 
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C.4 RO FREMAD 
Kommando Udførelse Kommentar 
”Til roning klar” Kør langsomt helt frem på 

sædet. Benene er bøjede og 
armene er strakte. Årebladet er 
lodret lige over vandet. 

Båden er klar til at bevæge sig 
fremad 

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

Båden bevæger sig fremad 

”Småt roning” Fortsæt roningen med samme 
takt, men med svagere træk. 

Båden bevæger sig langsomt 

”Fuldt træk” Ro igen med normalt træk. Båden bevæger sig igen i 
normal fart 

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

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

Båden drejer mod bagbord  
(hvis omvendt – mod styrbord) 

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

Båden bevæger sig lige ud 

”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. 

Båden løber farten af sig 
 
OBS! Alle i båden der af den 
ene eller anden grund har brug 
for en pause kan (og skal) sige 
”Det er vel” 
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C.5 STANDSNING OG BALANCE 
Kommando Udførelse Kommentar 
”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. 
OBS! Alle i båden der af den 
ene eller anden grund har brug 
for en pause kan (og skal) sige 
”Det er vel” 

Roerne sidder klar til at 
modtage en ny kommando 

”Sæt i” Sæt straks åren i vandet 
vinkelret på båden, med 
årebladet i en vinkel på 45 
grader med hulningen mod 
agter. Stræk arme og ben for at 
modstå presset på årebladet. 

Bådens fart bremses roligt 

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

Bådens fart bremses kraftigt 

”Skod væk” Under det første åretag vender 
årebladets hulning mod agter. 
Første ved næste skodtag 
vendes årebladet, således at 
årebladets hulning vender 
fremad (alm. skodning).  

Når bådens fremdrift er 
standset, eller næsten standset 
kan der kommanderes ”skod 
væk”.  
- Der skal ikke bruges tid på at 
vende årebladet til skodstilling, 
da det drejer sig om at komme 
væk fra den opståede situation 
så hurtigt som muligt. 

”Balance” Sid i ’vel-roet’ stilling. Læg 
åren vinkelret på båden og pres 
håndtaget ned på essingen 
modsat svirvlen. Båden skal 
helst være i fart. 

Styrmanden flytter sin bagdel 
på sædet til årebladene i begge 
sider står lige højt over vandet 
og båden dermed er i balance. 
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”Åren på vandet” Åren lægges ned på vandet 
med årebladet vandret og den 
hule side opad. 

Kommandoen benyttes til 
”hvil” og eller til stabilisering 
af båden i vandet, f.eks. ved 
store bovbølger. 

 

C.6 RO BAGLÆNS - SKODNING 
Kommando Udførelse Kommentar 
”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”. 

 

”Slæk i bagbord – træk til i 
styrbord (eller omvendt) 

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

Både drejer til den side hvor 
der slækkes 

”Lige træk” Ro med normalt træk i begge 
sider 

Drejningen afsluttes og båden 
fortsætter lige ud. 

”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. 

Båden er klar til at blive vendt. 
Uanset om der vendes til 
bagbord eller til styrbord, skal 
der startes med skodning 

”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. 

Båden vender.  
Hvis bagbord skodder og 
styrbord ror, drejer båden mod 
bagbord.  
Hvis styrbord skodder og 
bagbord ror, drejer båden mod 
styrbord. 
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C.7 SKIFTE PLADS 
Kommando Udførelse Kommentar 
”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. 

Båden løber farten af sig 

”Åren på essingen” 
(i tilfælde af roligt vand) 

Sid med ret ryg og hold åren, 
så den hvile på essingen i 
begge sider, vinkelret på 
båden. 

 

ALTERNATIVT: 

”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 lodret og med 
den hule side indad. 
Kommandoen afgives under 
trækdelen af et rotag, således 
at åren lægges langs som 
afslutningen på dette. 

Styrmanden giver 
kommandoen ”Åren” ved 
starten af et rotag og ”langs” 
midt i rotaget. ”Langs kommer 
med appel som 
udførselskommando. 

ALTERNATIVT: 

”Åren på vandet”  

(i tilfælde af uroligt vand) 

Sid med ret ryg og hold åren 
vinkelret på båden med 
årebladet hvilende skivet på 
vandet. 

I uroligt vand kan åren på 
vandet give stabilitet i båden 
mens der skiftes. Når den 
skiftende roer skal passerer 
lægges åren på essingen så 
roeren kan passere. 

”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, dvs. bagud i 

Alle medvirker til at holde 
balancen i båden og giver plads 
til rorgængeren når denne 
bevæger sig gennem både ved 
at gøre sig så lille som mulig, 
samtidig med at man rykker 
frem i sædet når rorgængeren er 
passeret. 
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båden. Under al bevægelse i 
båden er det vigtigt at holde et 
så lavt tyngdepunkt som 
muligt. 

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

 

 

C.8 SNÆVRE PASSAGER 
Kommando Udførelse Kommentar 
”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 ’lommen’, og 
fortsæt roningen i et langsomt 
tempo men stadig  i takt. 

Båden er gjort væsentligt 
smallere, så man kan ro og 
manøvrere i snævre passager 

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

 

ALTERNATIVT Ved meget snævre passager  
”Åren langs”  Læn overkroppen helt tilbage 

og før håndtaget hen over 
brystet. Rejs dig op igen. Åren 
lægges langs med båden med 
årebladet lodret og med den 
hule side indad. Kommandoen 
afgives under trækdelen af et 
rotag, således at åren lægges 
langs som afslutningen på 
dette. 

Styrmanden giver 
kommandoen ”Åren” ved 
starten af et rotag og ”langs” 
midt i rotaget. ”Langs kommer 
med appel som 
udførselskommando. 
Husk at der skal være 
tilstrækkelig styrefart i båden, 
når kommandoen afgives. 

”Åren ud” Læn overkroppen helt tilbage 
og før håndtaget hen over 
brystet. Rejs dig op igen. 
Indtag ”det er vel stillingen”. 
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C.9 ANLØB AF BRO 
Kommando Udførelse Kommentar 
”Småt roning” Kommandoen gives for at 

sætte farten ned så båden 
kommer til at ligge stille ved 
broen. 

 

”Vi lægger til i styrbord 
side.” (eller omvendt) 

Denne kommando er en 
orientering til roerne, så de i 
tide ved hvilken side de skal 
forvente broen til 

 

”Styrbord (el. bagbord) klar 
til at se til åren” og evt. 
”Bagbord klar til at sætte i” 

Denne kommando forbereder 
roerne ind mod broen, på at de 
skal være klar til at ”se til 
”åren”, og roerne væk fra 
broen klar til at Sætte i” for at 
bremse båden. 

 

”Se til åren” og evt. ”Sæt i” Denne ordre gives lige inden 
anløb af broen, så roeren har 
tid til at udføre ordren. 

 

”Styrbord (el. bagbord) klar 
til at lægge åren langs” og evt. 
”Bagbord klar til at sætte i” 

Denne kommando forbereder 
roerne i den pågældende side 
på at de skal være klar til at 
”lægge åren langs”, 
henholdsvis ”at sætte i” når 
broen anløbes 

 

”Åren langs” og evt. ”Sæt i” Denne ordre gives lige inden 
anløb af broen, så roeren har 
tid til at udføre ordren. 
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C.10 GÅ FRA BORDE 
Kommando Udførelse Kommentar 
”Styrmanden går i land” Rorgængeren går som den 

første op på broen, og 
orienterer med denne 
kommando roerne.  

Den/de roer(e) der sidder ind til 
broen holder båden ind til 
broen mens rorgøngeren stiger i 
land 

”1 og 2 klar til at gå fra 
borde” 

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

Rorgængeren lægger sig på 
knæ på broen og stabiliserer 
båden ved at holde i 
sidelangremmen med begge 
hænder. 

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

Roerne kan evt. støtte sig til 
rorgængeren, når de træder op 
på broen 

”3 og 4 klar til at gå fra borde” Som for 1 og 2  

”Fra borde” Som for 1 og 2  

 


