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Seniorroning SKJOLD 

 

 
 

Bestyrelsen for roklubben SKJOLD har det overordnede ansvar for Seniorroning 

SKJOLD. 

 

Det er ligeledes bestyrelsen som godkender seniorudvalgets sammensætning og det 

af seniorudvalget udarbejdede roreglement for Seniorroning SKJOLD. 

 

Det er seniorudvalget som i det daglige har ansvaret for Seniorroning SKJOLD. 

 

Seniorroning SKJOLD omfatter alle klubbens medlemmer over 60 år, der har tilmeldt 

sig Seniorroning SKJOLD. Der føres en liste over alle tilmeldte. 

 

Medlemmer af Seniorroning SKJOLD er medlemmer af roklubben SKJOLD. 

 

Ikke frigivne seniorroere har begrænset adgang til klubbens romateriel.  

Frigivne seniorer er ikke længere begrænsede i deres brug af klubbens romateriel, 

ligesom de nu kan deltage i klubbens øvrige roture. 

 
 

Seniorudvalgets opgaver 

 At stå for sikkerheden til søs i Seniorroning SKJOLD  

 At fastsætte tidspunkter for roaktiviteter i Seniorroning SKJOLD 

 At bistå som instruktører og tage ansvar for ikke frigivne roere i 

Seniorroning SKJOLD. Det betyder at mindst èt medlem af 

seniorudvalget med styrmandsret, skal være tilstede ved 

seniorudvalgets roaktiviteter 

 At nye medlemmer i Seniorroning SKJOLD får den fornødne 

instruktion, så de har kendskab til, og praktisk erfaring m.h.t. 

rokommandoer, romaterialet og sikkerhedsregler. 

 At sikre at ikke frigivne seniorroere kan dokumentere, at de er i 

stand til at svømme mindst 300 meter  

 At få nye roere i Seniorroning SKJOLD frigivet så hurtigt som 

muligt, senest efter et års medlemsskab.  

 At tage initiativ til og/eller godkender sommerens ”åbne”  
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roaktiviteter, besøg i andre klubber og gæster fra andre 

klubber der vil besøge os. 

 At kunne uddelegere opgaver / kompetencer til fx at 

arrangere besøg i andre roklubber, arrangere ture, og 

være seniorudvalgets repræsentant om tirsdagen og/eller 

om onsdagen, samt ved seniorudvalgets arrangementer. 

 

”Åbne” arrangementer er arrangementer som seniorudvalget har arrangeret eller 

godkendt, og som slås op, så både frigivne- som ikke frigivne roere kan melde sig til. 

”Ikke åbne” arrangementer er ture, som arrangeres individuelt for en mindre gruppe. 

Disse ture skal ikke nødvendigvis slås op. Her kan kun frigivne roere deltage. ”Ikke 

åbne” arrangementer skal af hensyn til klubansvaret, iflg. SKJOLDS roreglementet, 

altid anmeldes til og godkendes af klubbens rochef. Send en mail til: 

rochef@roklubbenSKJOLD.dk 

Ved disse arrangementer betaler deltagerne selv udgifter til bådleje, bådtransport, 

m.m. 

Seniorudvalgets sammensætning 

 Udvalget består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være 

erfarne styrmænd 

 Udvalget er beslutningsdygtigt når mindst 5 medlemmer er 

til stede. 

 Udvalget refererer direkte til bestyrelsen 

 Udvalget vælges ved direkte afstemning i seniorgruppen 

en gang om året, senest 14 dage før klubbens ordinære 

generalforsamling 

 Udvalget vælger selv sin formand 

 Udvalget kan stille forslagen til mindst en person fra 

seniorudvalget til klubbens bestyrelse. 

Bestyrelsesmedlemmer skal ifølge SKJOLDs vedtægter 

vælges på den ordnære generalforsamlingen.   

file:///C:/Users/Torben/Documents/Skjold_Seniorer/rochef@roklubbenSKJOLD.dk
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Ansvar for mandskab og båd 

 

 

 

Det er altid den der står som styrmand i rojournalen, der har det fulde ansvar for 

besætning og båd, fra båden sættes i vandet til den er oppe på land igen. 

 

Man har stadig ansvar som beskrevet ovenfor, selvom man sidder på en anden plads 

end styrmandens (Man er bådens ”kaptajn” på hele turen).  Vær opmærksom på hvem 

det er! 

 

Styrmanden skal altid overveje situationen hvis blot én roer fx ønsker at vende om, gå 

tættere på land eller ikke ønsker at skifte plads på vandet. Hvis det er muligt, 

efterkommes ønsket, dette er styrmandens suveræne afgørelse.  

 

 Det er den enkelte roers ret ikke at ville skifte på vandet. 

 Det er også den enkelte roers ret at vælge at ro i en båd, hvor 

ikke alle kan, og vil skifte. Afklar det med mandskabet inden 

båden sættes i vandet 

 Det er også styrmandens ret og pligt, inden båden går fra 

broen, at sikre aftale om hvordan der skiftes eller ikke skiftes 

på den aktuelle tur. 

 I april må der højst ro´s 50 m. fra land. Der må kun skiftes 

hvor man kan bunde, eller ved broer, pontoner, på stranden 

etc. 

 Det skal kraftig anbefales at man i april måned ror med 

svømme- eller redningsvest 

 Når der skiftes skal der være 100 % koncentration under hele 

skiftet. Række ting frem og tilbage, drikke vand, spise 

bolcher og småsnakke skal ske efter der er skiftet og åren 

lagt på vandet (vel roet stilling). 
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SIKKERHED!!!!!! 

 

 

 

Der anbefales følgende ved roning i april: 

 

 Medbringe ekstra redningsvest/svømmevest - 

 Varmt klædt på - 

 Vandflaske - 

 Drikke godt før rotur for at undgå dehydring - 

 Medbringe opladet telefon med numre til havnefogeden og 

eller SKJOLD kodet ind !! samt 112 

 Ro maximalt 50 meter fra kysten, dette er et krav 

 Indskrivning på tavlen - 

 Holdsammensætning præsic kl.10:00.-  Seniorudvalget  eller 

substitut står for opgaven 

 Madholdet og ”tonser-holdet” tager først afsted 

 Der foretages ingen pladsskift på åbent farvand, men 

derimod ved bådebro eller meget tæt under land 

(Vandtemperaturen er ganske lav) 


