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Roklubbens historie
Varde Roklub blev stiftet den 9. maj 1939 på foranledning af herreekviperingshandler Harry Fenger
og hans medarbejder Svend Aage Christensen. Harry Fenger blev klubbens første formand.
Det første bådehus blev indrettet under Torvegadebroen på sydsiden af åen. Begge ender af
rummet under broen var lukket med trævægge, og der var installeret brusebad.
Der blev købt en ny 2-åres inrigger, og for et symbolsk beløb anskaffedes en 4-åres inrigger fra
Esbjerg.
Umiddelbart efter 2. Verdenskrigs afslutning blev der anskaffet yderligere 2 både, en 4-åres, som
blev døbt "Neptun", og en 2-åres, der af politifuldmægtig Schlanbusch, som havde overlevet et
ophold i tysk koncentrationslejr, blev døbt "5.maj". Sidstnævnte båd blev døbt den 5. maj 1946,
altså på ét-årsdagen for Danmarks befrielse.
I 1946/47 fik man fat i en tidligere tysk militærbarak, denne blev indrettet til klubhus.
I 1957 oplevede klubben en forrygende sæson med et medlemstal på ca. 100.
Omkring 1960 faldt interessen for roning, ikke kun i Varde, men i hele landet. Ved
generalforsamlingen mødte, foruden bestyrelsen, kun et par medlemmer, det viste sig umuligt at få
dannet en ny bestyrelse.
Sådan fortsatte det i flere år, klubben eksisterede, skønt den ikke havde nogen bestyrelse.
Lindy Klemmensen kan vi i dag takke for at Varde Roklub stadig eksisterer, da det var ham der som
eneste medlem holdt klubben i live i disse svære år.
På den måde var det naturligvis ikke muligt at vedligeholde huset. Så i 1973 overtog sejlklubben
huset, roklubben var nu reduceret til en tilbygning til det tidligere klubhus. I 1976 begyndte der
igen at komme gang i roningen, og ved generalforsamlingen den 11. maj 1978 lykkedes det at få
valgt en bestyrelse. Der blev udarbejdet nye love, der var nu 24 medlemmer.
I 1986 blev roklubben hjemløs. Den nye bådebro, som sejlklubben etablerede langs åens sydside,
gjorde det nemlig umuligt at sætte både i vandet. Allerede i september 1985 rettede roklubben
henvendelse til kommunen med et forslag til et egentligt klubhus. Forslaget omfattede både
placering og indretning, samt anmodning om økonomisk støtte. Forhandlinger af den art vil altid
strække sig over længere tid, så roklubben lejede et telt i sæsonerne 1986 og 1987.
Mange overvejelser i bestyrelsen og forhandlinger med kommunen førte til opførelse af det
klubhus, som vi kender i dag, og som er et vigtigt grundlag for roklubbens fremtidige virke.
Indvielsen af det nye klubhus, som fandt sted den 11. juni 1988, fik et særdeles festligt forløb med
deltagelse af bl.a. formanden for DFfR, byrådsmedlemmer, kommunale embedsmænd samt en
række sponsorer. Klubbens medlemmer ydede en enorm arbejdsindsats, idet der kun til støbning
af sokkel og tagdækning blev hentet professionel assistance udefra.
Varde Roklub fejrede 50 års jubilæum d. 9. maj 1989 hvilket først blev fejret d. 27. maj af forskellige
årsager.
Med de nye faciliteter opnåedes der nu tættere kontakt til de andre klubber i området mht.
overnatningsmuligheder og arrangementer såsom Æ'Wadehawsløb som Varde blev vært for i

september 1989 for første gang. Vadehavsløbet arrangeres på skift af Esbjerg - Ribe - Tønder og
Varde roklub, hvor klubber i Jyllands Sydlige kreds kan deltage.
Lindy Klemmensen udnævnes til æres medlem. Det lykkedes Lindy som eneste medlem i nogle få
år at
1990 arrangerede Jyllands Sydlige kreds et langtursstyrmandskursus med Varde som vært. Man
havde nu bemærket i kredsen at der var ved at ske noget i Varde roklub.
Samme år får klubben en single sculler foræret fra Herning Roklub.
Stormfloden d. 26. januar 1990 oversvømmede klubhuset med en vandstand på 8 cm højere end i
1981. Huset ligger i kote 3,61 hvor vandstanden kulminerede i kote 4,01m over normal nul. Med
fælles hjælp, knofedt og varmeblæsere fremstod huset snart som før.
1991 afholdes der båddåb over en splinterny 4-åres inrigger "POSEIDON"; Bygget på Grejsdalens
Inriggerværft. Pris: 94.500 inkl. årer og moms. Med dette køb er det klubbens mål, med et langt
sejt træk, at begynde udskiftningen af det gamle materiel til nyt.
I anledning af øgede roaktiviteter uden for daglig rofarvand, her påtænkes Æ’Wadehawsløb,
Silkeborgsøerne, Gudenåen mv., blev der i 1993 bygget et stålstativ til at montere på en trailer, som
klubben lejede i forbindelse med disse udenbys arrangementer.
Vi har med stor succes siden 1996 tilbudt nye medlemmer "Ro-Skole" med et forløb over ca. en
måned og koncentreret roinstruktion 2 gange i ugen.
60 års jubilæet i 1999 blev fejret med en fest, hvor der blev samlet penge ind til erhvervelse af et
roergometer. Samme år blev fire å-sving opstrøms Varde by ført tilbage til sit naturlige leje. Dette
har medført vanskeligere roforhold, men en større udfordring med mange kommandoer.
I år 2000 var det igen Varde Roklub der var vært for "Vadehavsløbet" hvor "Viking" var temaet. 4åres Neptun blev ombygget til et vikingeskib. Der var efterfølgende vikingefest.
Til standerhejsningen i 2001 kunne vi igen holde båddåb over en ny 2-åres inrigger "Amfitrite"
Samme år deltog og gennemførte 6 personer fra klubben en DFfR-tur til Gardasøen i Italien på hele
150 ro-kilometer.
I foråret 2003 indkøber klubben 2 havkajakker således at vi som supplement til roningen nu kan
tilbyde instruktion og roning i havkajak. Vi kan nu få antallet af roere til at gå op, således at alle
fremmødet kommer ud at ro. Man skal dog have roet i klubben i et år, inden man kan benytte
tilbuddet om havkajakinstruktion.
Klubben har i år 2003 oprettet en hjemmeside på Internettet med adressen: www.varderoklub.dk,
som er opbygget og vedligeholdt af egne medlemmer.
Varde Roklub havde ved sæsonstart 2003, 52 aktive og 8 passive medlemmer
Oplevelsestur med roning ved Færøerne blev et af højdepunkterne i 2004, hvor 26 roere med
familie og venner gæstede øerne.
I efteråret 2005 indkøbes 2 nye roergometre model Conception2 D. Roklubben deltager for første
gang i Vinter 8GP (Ergometerroning på tid og distance, på skift udført af 8 roere.)

Den 3. september 2006 udskiftes gl. Neptun (4-åres inrigger – gl. kaproningsbåd) fra 1942 med en
ny moderne 4-åres inrigger med kulfiberårer og plastswivler med ”havelåger” som bryder med
traditionen i klubben for åbne messing åregange og træårer. Den nye inrigger døbes igen Neptun
på foranledning af formand Jørgen Klemmensen, som har været drivkraften bag det ”lange seje
træk” mht. udskiftning af klubbens ældre materiel, i alt 5 inriggere siden 1991 og frem til 2006.
Juni 2007 deltager Varde roklub for første gang med et hold i en langdistancekaproning i
Ringkøbing, hvilket blev startskuddet til deltagelse i disse løb, hvor man kommer ud i den danske
roverden og høster erfaringer som man kan hjembring til klubben, samt en berøringsflade med
andre klubber og venskaber på tværs af klubberne, som giver udvikling og ideer i klubberne.
2008 Vi Ror Danmark Rundt er et tiltag for at markedsføre rosporten i landet. Man skal ro flest
mulige km i daglig rofarvand over en weekend, hvor hver km giver et lod. Varde Roklub vinder en
X2-gigbåd m/styrmand som døbes ”Nereus”
2008 er i det hele taget et specielt år for Varde Roklub. Udover at deltage i
langdistancekaproninger i bl.a. Randers, Vejle og Århus deltager 6 roere fra Varde i ”Fyn Rundt”,
som er en rokonkurrence, hvor der i løbet at en uge kæmpes med roere fra andre klubber om at ro
hurtigst muligt rundt om Fyn – en strækning på 300 km. Nu har klubben også investeret i egen
bådtrailer, så nu kommer vi nemmere rundt i det ganske land. Samtidig har klubben nu også
efterhånden et fast vinterprogram, med ergometerroning (klubben råder i 2008 over 4 stk.
roergometre), samt øvrige aktiviteter så som vinsmagning, førstehjælpskurser og traveture.
Lørdag den 16. maj 2009 blev Varde Roklubs 70-års jubilæum afholdt. Rigtig mange var mødt op til
receptionen. Der var både medlemmer, tidligere medlemmer, naboer og venner. I dagens
anledning havde klubben investeret i et nyt splitflag med DFfR’s logo.
2009 bringer også mange af roklubbens medlemme rundt i landet. Der bliver roet mange km – og
roturene har bl.a. været i Nakskov, Sønderborg, København, Ringkøbing, Kolding og Fanø. Også
dette år er der 2 hold med i Sea Challenge Fyn.
Der er gang i Varde Roklub og i 2010 er der nu uddannet flere instruktører, korttursstyrmænd og
langtursstyrmænd, så der altid er nogen til at tage vare på nye medlemmer og muligheder for at
sætte hold med styrmænd, både i dagligt rofarvand og på langture. Samtidig er det godt gang i at
skaffe midler, både ved hjælp af frivilligt arbejde samt fondssøgning, så vi kan få endnu en ny
inrigger leveret fra Grejsdalens Inriggerværft. Søndag den 18. april 2010 kunne Varde Roklubs nye
formand Henning Pedersen sige velkommen til en ny rosæson og samtidig vise den splinternye 2åres inrigger frem. Efter standerhejsningen havde vi fået besøg af Kitte Stoltenberg fra Sydbank,
som forestod dåben af ”Galathea”.
Roskolen 2010 startede med 15 nye roere! – og Varde Roklub hjemfører medaljer for en 2. plads
ved årets Sea Challenge Fyn.
2011 skiller sig ud ved at vi for første gang har en hold roere med til maratonroning i Skive – en
rodistance i ét stræk på 78 km aften, nat og morgen! Det var også i Skive der samtidig blev holdt
landsmotionsstævne med roere fra hele landet. Varde Roklub deltog med 20 personer.
I 2011 lukkede DFfR de fleste kredse i DK, heriblandt et af landets største kredse Sydjysk Kreds som
vi tilhørte. Der var ingen som længere ville varetage kredsarbejdet.

Vintersæsonen 2011 indledes med et nyt tiltag: Rospinning – og klubben har nu 6 roergometre.
2012 Ronet Syd opstår og roklubben indgår i netværket med, Esbjerg, Ribe, Vejle, Kolding, Horsens,
Fredericia, Jels, Strib og Middelfart, hvor der arrangeres Madpakketure, tekniktræning og der
afholdes Erfa-møder 2 gange årligt. Ronet Syd får egen hjemmeside under DFfR. Vi modtog ca. kr.
10.000,- fra det nedlagte Sydjysk Kreds.
I 2012 får Varde Roklub atter et skub ind i den elektroniske verden, da den gamle
papirsproprotokol bliver udskiftet med en ny, nu af den moderne slags, hvor man via en computer
registrere roturene. Systemet hedder www.rokort.dk og man kan planlægge og registrere ture
både i roklubben og fra sin egen computer derhjemme, således at alle medlemmer hjemmefra kan
se, hvem der er ude at ro lige nu – og hvem der har planlagt roture i fremtiden. Året bliver et
fantastisk aktivt ro år, hvor Varde Roklub ror så mange kilometer, at klubben opnår en 5. plads. i
elitedivisionen i motionstuneringen, hvor det på landsplan gælder for klubbens medlemmer om at
ro så mange km som muligt på en sæson. Der blev roet et gennemsnit på 536 km. pr. roer i Varde
Roklub i 2012!
Efteråret 2012 bliver året hvor rospinning for alvor slår igennem i Danmark og blive struktureret
med træning og musik også i Varde Roklub.
Varderoerne har fået smag for at se på nye omgivelser og i 2013 går turen til Bornholm, hvor 12
roere bruger en uge af ferien til at ro næsten rundt om Bornholm. Bølgerne var for voldsomme ud
for Hammeren.
Tirsdag den 11. juni 2013 var det 25 år siden klubhuset for Varde Roklub blev indviet på Dr.
Margrethes vej 17. Det blev markeret med kaffe og kage til de fremmødte. Jørgen Klemmensen,
som har været i Varde Roklub både før, under og efter klubhusets fødsel, fortalte om klubbens
historie, med speciel vægt på klubhusets til bliven. Samme Jørgen Klemmensen blev ved
lejligheden udnævnt til æresmedlem i Varde Roklub.
I foråret 2013 lægger mange af klubbens medlemmer et godt og gundigt arbejde i at udskifte
belægningen rundt om klubhuset, så alt rundt om huset og ud mod vejen nu er belagt med nye
flotte fliser. Der er sponseret både materiale og arbejdskraft ved denne lejlighed.
Klubbens medlemmer tjener nu også ekstra penge til klubkassen ved at hjælp med statusoptælling
i Bauhaus, som ud over det der tjenes ved Open Air, giver mulighed for at investere i mere
materiel. Det betyder bl.a. at klubben nu råder over 8 roergometre og der er godt gang i 3
rospinningshold og 2 instruktører.

Varde Roklub
medlem af
Dansk Forening for Rosport
LOVE FOR VARDE ROKLUB

MEDLEMMERNE
§1
Klubben navn er Varde Roklub og har hjemsted i Varde Kommune. Klubbens stander: Trekantet blå
dug, indlagt en gående guld-leopard med rød tunge på rund hvid baggrund.
§2
Klubbens formål er at dyrke og fremme rosporten. Klubbens medlemmer er dels aktive, dels
passive. Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
§3
Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idræts Forbund (DIF),
hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love,
reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte
voldgiftbestemmelser.
§4
Et hvert medlem må gøre sig bekendt med klubbens love og reglement, der begge er fremlagt i
klubhuset.
§5
Kontingentet opkræves forud hver den 1. marts og skal være betalt senest 1.april. Kontingentets
størrelse fastsættes på generalforsamlingen, og skal være betalt for sæsonen for at opnå
stemmeret på generalforsamlingen.

§6
Når et medlem trods bestyrelsens påmindelser ikke har betalt kontingent, betragtes
vedkommende som udmeldt af klubben. Bestyrelsen kan dispensere herfor i særlige tilfælde.

BESTYRELSEN
§7
Roklubbens bestyrelse består af 7 medlemmer: formand, kasserer, materielforvalter, rochef,
seniorrepræsentant, sekretær og klubhusforvalter, plus 1 suppleant som alle vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsens ordinære medlemmer vælges for 2 år ad gangen, mens

suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Såfremt et
bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde bestyrelsen før en udløbet valgperiode indtræder
suppleanten. Bestyrelsen kan herefter vælge at omkonstituere sig. Bestyrelsen afholder møder, så
ofte den finder det nødvendigt. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Når et
medlem uden lovlig grand udebliver fra et bestyrelsesmøde 3 gange i træk, kan hun/han betragtes
som udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen handler under ansvar for generalforsamlingen, også i
anliggender, der ikke er anført i disse love.

GENERALFORSAMLINGEN
§8
Generalforsamlingen afholdes hvert år den sidste torsdag i oktober. Indkaldelse skal ske skriftligt
eller elektronisk pr. e- mail med mindst 14 dages varsel til hvert medlem. Indkaldelse til
generalforsamling skal desuden fremgå af klubbens hjemmeside med samme varsel. På
generalforsamlingen aflægges beretning om klubbens virksomhed, og det reviderede regnskab for
det forløbne år fremlægges til godkendelse. Der foretages valg til bestyrelsen og valg af revisor
(efter de i §.7 fastsatte regler). Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed er
beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, med de indskrænkninger som er anført i §.14.
Ønsker et medlem at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal forslaget være
fremsendt skriftligt eller elektronisk pr. e-mail til formanden senest 15.september. Indkomne
forslag fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§9
Ekstra ordinær generalforsamling eller medlemsmøde afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller
mindst 1/3 af de aktive medlemmer indsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen med
opgivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling eller medlemsmøde indvarsles
skriftligt eller elektronisk pr. e-mail til hvert medlem med mindst otte dages varsel. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling skal desuden fremgå af klubbens hjemmeside med samme varsel.

§10
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og protokol.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt
§11
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Revisionen foretages af en på
generalforsamlingen for et år valgt revisor.
§12
Klubben fører følgende: Medlemsliste, kassebog, forhandlingsprotokol og rojournal, og slutter
regnskabsåret med en status.

§13
Når et medlem handler mod klubbens love eller reglement og ikke vil rette sig efter bestyrelsens
tilhold om at efterkomme disse, kan bestyrelsen foreløbigt forbyde vedkommende deltagelse i
klubbens virksomhed samt efter afholdt bestyrelsesmøde ekskludere hende/ham af klubben.
§14
Til ændring af bestående love kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Det er
generalforsamlingen, der afgør spørgsmål og beslutninger vedrørende sammenlægning og
optagelse af anden klub eller forening i Roklubben. Klubbens opløsning kan kun besluttes på en
generalforsamling, hvor 4/5 af det stemmetal, som klubbens aktive medlemmer repræsenterer er
mødt, og 4/5 af disse medlemmer stemmer derfor. I alle andre spørgsmål er almindeligt
stemmeflertal afgørende. I tilfælde af klubbens opløsning overdrages alle aktiver til børne- og
ungdomsarbejdet i Varde Kommune.

Bestyrelsens opgaver.
Roklubbens bestyrelse består af 7 medlemmer samt suppleant.
Formand. Kasserer. Rochef. Materialeforvalter. Klubhusforvalter. Sekretær. Seniorrepræsentant.
Suppleant
Generelt:
Bestyrelsesmedlemmer kan uddelegere opgaver til medlemmer af klubben under ansvar for at
opgaverne bliver udført.
Alle opgaver, aktiviteter, økonomi og ledelse i klubben skal foregå i overensstemmelse med
klubbens love, reglementer, indgåede aftaler, DFfRs love, DIF love og gældende lovgivning.
Formandens opgaver/ansvar:
Varetage klubbens interesser internt, såvel som eksternt, herunder kontakt til DFfR, presse og
myndigheder, PR, Ronet Syd, Å-Gruppen, Åens Dag og Karlsgårdedag.
Formanden kan uddelegere opgaver til medlemmer af bestyrelsen. Samt sætte udvalg til opgaver
som er vedtaget af bestyrelsen, herunder den daglige drift af køkken og opholdslokaler, større
arrangementer, samt opgaver som naturligt er en del af klubbens formål.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og skal i størst muligt omfang sørge for, at være
orienteret om alt, der har med roklubbens virke at gøre.
Rochefens opgaver/ansvar:
Rochefen har ansvar for roaktiviteter og uddannelse samt information omkring disse.
Fokusområder:
Daglig motionsroning, Langtursroning, Roskole, Kaproning, Ergometerroning. Uddannelse af
korttursstyrmænd, Tekniktræning.
Udfærdige oversigt over instruktører og medlemmer med kortturs- og langtursstyrmandsret samt
ret til sculler og kajakroning.

Materialeforvalterens opgaver/ansvar:
Sørge for vedligeholdelse af klubbens romateriel.
I fornødent omfang indhentes råd og vejledning hos professionel bådebygger.
Sikre gennem information at medlemmer anvender romateriellet på en forsvarlig og sikker måde
for at undgå skader.
Sørge for drift og vedligeholdelse af bådvogne i klubhuset samt bådtraileren.
Påse at værktøj og hjælpemidler er i orden og på plads.
Sikre årerne mod vand i åregraven ved i tid, at anbringe årene på et sikre område.
Roergometre vedligeholdes efter forskrifter fra leverandør
Sekretærens opgaver/ansvar:
At forestå klubbens korrespondance, herunder udfærdigelse af meddelelser til bestyrelse og
medlemskreds.
At sørge for kontinuerlig ajourføring af forhandlingsprotokollen.
At sørge for at billede og tekst af hele bestyrelsen, bliver opdateret og ophængt i klubhuset.
At sørge for der er en beholdning af indmeldelsesblanketter, svømmeerklæringer, love og
reglementer til stede i klubhuset.

Kasserens opgaver/ansvar:
At varetage klubbens økonomi.
At føre medlemsliste, som holdes ajour med ind og udmeldelser samt betaling af
medlemskontingenter.
At registrere alle som har nøgle til klubhuset, samt opkræve betaling for denne.
I samråd med den øvrige bestyrelse at varetage forsvarlig forsikring af klubhus, inventar og
romateriel.
Når romateriellet transporteres på trailer/vogn til områder, der normalt ligger uden for klubbens
område, at sikre fornøden forsikring på sådanne transporter.
Kasseren er ansvarlig overfor generalforsamlingen, at regnskabet er i orden.
Klubhusforvalterens opgaver/ansvar:
At sørge for indvendig og udvendig vedligeholdelse af klubhuset samt vedligehold af
udendørsarealer.
Drage omsorg for, at el, vvs og vandforsyning samt afløb til enhver tid er i orden.
At sørge for træfældning og pleje, samt sørge for at græsarealer bliver slået.
At sørge for bådophæng, flagstænger, årerstativer, pontonbro.

Ved truende højvande i åen at sørge for, at materiel til afbødning af vandskader er tilstede.
Seniorrepræsentantens opgaver/ansvar:
At deltage i alle bestyrelsens opgaver og beslutninger samt varetage og formidle
seniormedlemmernes 60+ interesser i klubben.
Suppleantens opgaver/ansvar:
At deltage i bestyrelsesmøder og bestyrelsens arbejde for at være opdateret med hvad der sker i
klubben
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Februar 2014

VARDE ROKLUB
REGLEMENT
1.
For at kunne deltage i roningen må ethvert medlem have erklæret sig i stand til at kunne svømme
mindst 300 meter
2.
På enhver tur skal der i båden være en godkendt styrmand.
Styrmanden bærer ansvaret for, at båd og inventar behandles på omhyggeligste måde. For skader
på materiellet er hele holdet ansvarlig.
3.
Styrmandsret har kun sådanne medlemmer, som af bestyrelsen findes kvalificerede dertil, og som
har fået tildelt styrmandsret. Bestyrelsen kan inddrage denne ret igen.
4.
Scullerret har kun de medlemmer, som af bestyrelsen findes kvalificerede dertil, og som har fået
tildelt scullerret. Bestyrelsen kan inddrage denne ret igen.
5.
Enhver roer skal under hele turen adlyde holdets styrmand. Turens varighed regnes fra båden
udtages, til den er rengjort og på plads igen.
6.
Inden båden udtages, skal styrmanden indføre turen i protokollen. Ved hjemkomst afsluttes
protokollen.
7.
I tilfælde af, at materiellet lider skade, må det hold, der benytter båden, indføre det skete i
protokollen samt orientere materialeforvalteren eller et bestyrelsesmedlem herom. Dog bør en
lille skade eller mangel udbedres af holdet.
8.
Gæsteroere må kun benytte romateriellet efter gældende regler.
9.
Under roning benyttes hensigtsmæssig beklædning og fodtøj.
Ved kaproninger og andre offentlige arrangementer skal der benyttes ens klubtøj med logo i farver
fastsat af bestyrelsen. For tiden: Jakker og roveste i sort m/hvid logo. T-shirts i turkis m/ hvid logo.
Bukser i sort.
10.
Dagligt rofarvand begrænses af Karlsgårdeværket i øst og Tarphagebroen i vest.

11.
På enhver langtur skal der i hver båd være en godkendt langtursstyrmand, og DFfRs reglement for
langture skal følges nøje.
12.
Vinterroning kan kun finde sted med bestyrelsens godkendelse, som skal omfatte såvel roere som
materiel. Vinterroning er perioden fra 1. november til 25. marts

Varde Roklub 2014

Klubhuset
Dr. Margrethes vej 17, Varde
Klubhuset er opført som rent træhus på betonsokkel. Yderbeklædning og tag er udført i
overensstemmelse med kommunens krav for området.
Inden byggetilladelse blev givet var projektet lagt ud i lokalplan for området, der blev godkendt af
byrådet uden væsentlige indsigelser.
Kommunen kævede en jordbundsanalyse for bærbarheden. Den blev udført og det viste sig, at
huset ligger på en tidligere skrænt, således var der ca. 16 meter til fast bund i den sydlige ende ned
mod åen.
Da pilotering ville være en meget bekostelig affære, blev sokken og bund udført som svømmende
konstruktion, vel armeret. En sådan løsning er normalt kun forsvarligt til lettere bygninger som i
dette tilfælde.
Midt under huset ligger en kommunal kloakledning, gående til pumpestationen vest for
sejlklubbens ophalerplads. Klubhuset er via en gennemløbsbrønd, der ligger umiddelbart vest for
opholdsrummet, koblet på den kommunale ledning. Der findes endvidere en gennemløbsbrønd ud
for toilettet mod Dr. Margrethes vej.
Vandforsyningen sker gennem en stikledning koble på den offentlige forsyning i Dr. Margrethes vej.
Der er anbragt stophane i bedet mod Dr. Margrethes vej, hvor ledningen ved hjælp af en pumpe
kan tømmes for vand ind til huset, hvis det skønnes nødvendigt.
Syd Energi har i 2013 fremført en fiberforbindelse(internet) frem til soklen ved indgangsdøren.
Bådehallen er konstrueret således, at der er god ventilation op under udhænget og ind i hallen.
Ventilationen er afgørende for, at der ikke sker fugtskader og råd på bådene.
Huset er forsikret mod brand, hærværk, stormskader, men kan ikke forsikres mod stormflod.
Derfor er det vigtigt at bestyrelsen har et handlekraftigt stormflodsberedskab, som skal sikre
klubhuset og romateriel.
I vinterperioden skal vandet drænes af rørene til bådhallen. Den øvrige installation sikres ved at
køre med den nye varmepumpe (min. 10 grader) i opholdsstuen og lade dørene stå åben mellem
opholdstuen og omklædningsrum. El-radiator i toiletrum sættes på frostsikring.
Klubhuset er isoleret ekstra i 2012 over opholdsstuen og omklædningsrum.
Klubhuset er forberedt til oversvømmelse, idet elinstallationen er anbragt ca. 1 meter over
gulvniveau. Hvis der har været vand i lokalet, må det anbefales af fjerne gulvbelægningen og starte
udtørringen, indtil der ikke kan observeres fugt ved overgangen mellem gulv og væg. Væggene er
isoleret med Rockwool.
Ved truende stormflod bør døren i opholdsrummet mod åen sikres med plade, plastik og
sandsække for i et vist omfang at holde vandet ude og undgå at ruderne bliver knust af drivende
genstande. Portene i bådehallen sikres også med plastik og sandsække mod vand indtrængning.
Sandsække kan rekvireres hos beredskabet.

Roergometre skal sikres mod vand ved at anbringe dem på bordene i opholdsrummet.
Det vil være en god foranstaltning at fjerne afløbsristene i klubhuset i tilfælde af oversvømmelse,
idet der herved skabes bedre mulighed for afløb af indtrængende vand, så længe den kommunal
pumpestation fungerer.
Omklædningsrummene skal ved standerstrygning tømmes for efterladt beklædning og fodtøj.

Romateriellet
Det er meget vigtigt, at materiellet behandles rigtigt, således at tidskrævende og dyre reparationer
så vidt muligt undgås. Alle roere, og naturligvis ikke mindst ny roere, skal derfor bibringes nøje
kendskab til, hvordan robåde håndteres i enhver situation.
Det er bestyrelsen opgave at udskiftet ældre eller nedslidt materiel med nyt.
Det har vist sig, at de fleste skader sker ved isætning og optagning af bådene, samt ved
grundstødninger. Derfor er det bydende nødvendigt, at styrmænd og mandskab forstår, hvorledes
materiellet skal behandles, for at skader kan undgås.
Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at udstyret, hvorpå båden anbringes inde i bådhallen,
vogne samt bukke og andet grej, der benyttes, er vedligeholdt.
Det er bestyrelsen, der sammen med materialeforvalteren afgør, hvilke større reparationer og
vedligehold der skal udføres, det vil sige, at ingen medlemmer begynder på reparationer,
vedligehold elle ændringer uden det er aftalt med materialeforvalteren eller bestyrelsen.
Alle skade og mangler, de måtte opstå på bådmateriellet, skal noteres på rokort.dk, så snart de er
kendt.
Hvis der under den daglige roning opstår små skader eller mangler, må holdet udbedre disse.
Bådene og årerne skal være forsynet med navn og markering.
Sæder, bundbrædder og udstyr skal være forsynet md bådens navn og placering i den pågældende
båd.
Det er bestyrelsen eller rochefen der træffer bestemmelser om, hvem der må benytte hvilket
materiel.
Efter endt roning og inden båden anbringes i bådehuset skal båden aftørres og evt. støvsuges. Det
er især vigtigt, at der ikke findes vand indvendigt langs kølen og ved bundproppen. Har båden
været i saltvand eller udsat for snavs skal den skylles og rengøres samt aftørres. Båden skal så vidt
muligt anbringes sådan, at vandet kan løbe ud ved bundproppen. Der tørres grundt omkring
bundproppen inden båden sættes på plads af bådholdet.
Årene aftørres og anbringes i åregraven på de indrettede pladser. Under særlig forhold ved høj
vandstand i åen kan der stå vand i åregraven, og åren må så midlertidig fjernes. Om vinteren
anbringes årerne på loftet.
Romateriellet er forsikret mod brand og hærværk, så længe det er anbragt i huset.
Romateriellet er forsikret ved transport på klubbens bådtrailer.
Ved nyanskaffelser skal forsikringssummen reguleres, så den svarer til det faktiske.

Bådtraileren
Bestyrelsen skal til enhver tid godkende lån af bådtraileren, samt godkende chaufføren.
Bestyrelsen drager omsorg for at forsikringsforhold altid er i orden ved trailertransport.
Traileren er forsikret gennem DFfR trailerforsikring.
Chaufføren og bådholdene er alle ansvarlige for at alt romateriel er korrekt fastspændt ved
trailerkørsel.
Vægtgrænser, som er ophængt i bådhallen, for trailerkørsel skal overholdes.
Materialeforvalteren varetager at bådtraileren til enhver tid er køreklar og lovlig.
Lyset skal tjekkes af bådhold i god tid forud for en trailertransport så udbedring kan nås.
Enhver skade elle defekt på traileren skal meldes til materialeforvalteren eller bestyrelsen.
Traileren skal efterlades aflåst uanset om den er på tur eller står ved Roklubben
Placering i rosæsonen, Øst for bådhallen på belagt areal. Her må håndbremsen ikke være trukket
ved længere tids parkering, pga. at bremserne vil sætte sig fast. Hjulene blokkeres med klodser i
stedet. Beskyttelseskappe monteres over tilkoblingen.
Vinteropbevaring af traileren skal så vidt muligt være indendørs efter standerstrygning.
Februar 2014
af John Balje

LANGTURSREGLEMENT
1.
2.
3.
4.

§1
Enhver tur, der går uden for det daglige rofarvand, er en langtur.
Det daglige rofarvand skal være fastlagt i klubbens reglement og bekendtgjort ved opslag i
bådehuset (er registreret ifbm. Indtastning af ture på www.rokort.dk)
DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige rofarvand.
Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der er godkendt i det pågældende land som
langtursbåd.

§2
Enhver deltager i langture skal over for klubbens bestyrelse have godtgjort, at han/hun udviser
fortrolighed med ophold i vandet, samt at han/hun er i besiddelse af svømmefærdighed, d.v.s. at
han/hun kan svømme mindst 300m uden hvil samt at han/hun kan træde vande.
Dette kan ske på følgende måder:
a. Ved af aflægge prøve i svømmehal for bestyrelsen
b. Ved at fremlægge bevis fra en eksamineret svømmelærer
c. Ved at aflægge en prøve på åbent vand for en af bestyrelsen særlig bemyndiget.
Desuden skal han/hun vise, at han/hun kan iføre sig en redningsvest i vandet, samt at han/hun kan
svømme mellem 2 årer. Han/hun må ikke kunne bunde under disse prøver.
Under prøve på åbent vand skal der fra klubbens side være truffet passende
sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. følgebåd med livredder)
§3
Et langturshold skal altid være fuldtalligt og båden forsynet med øsekar og redningsveste (en til
hver mand) af en af DFfR godkendt type. Rummene for og agter skal altid være forsynet med
vandtæt skot.
§4
Holdets leder er ansvarlig for, at roningen foregår i overensstemmelse med langtursreglementet.
1. Passagerer må aldrig medtages
2. Sejlføring er forbudt.
3. Båden må ikke overbelastes.

§5

§6
1. Enhver langtur, herunder turens mål og tidspunktet for hjemkomsten, skal forud anmeldes
til og godkendes af klubbens bestyrelse.
2. Ændringer med hensyn til turens mål og tidspunktet for hjemkomsten skal hurtigst muligt
meddeles klubbens bestyrelse.
§7
Langture må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold. Ved optrækkende uvejr, blæst eller
tåge under turen skal båden straks søge land.
§8
1. En båd, der er på langtur, skal følge kystlinjen så nær land som muligt og altid bevare
følingen med land (dvs. ikke fjerne sig længere fra dette, end at mandskabet kan bjærge sig
selv og båden i land).

2. Dog skal det være tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (dvs. roligt vejr og sø,
uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge), at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde,
hvis turen ellers vil forlænges uforholdsmæssigt. Afstanden til nærmeste kyst må dog under
hele ovefarten aldrig overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må dog kun finde sted, efter at
lederen har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot en enkelt af mandskabet
udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Samtykket tager intet
ansvar fra lederen.
3. Ethvert hold, som går på langtur uden for de lokale farvande, har pligt til at gøre sig
bekendt med og overholde de særlige reglementer, som, jævnfør §10 stk. 2, måtte gælde
for de strækninger der passeres.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

§9
Klubbens bestyrelse bærer over for DFfR det fulde ansvar for:
At kunne helt igennem sødygtige og af DFfR typegodkendte både benyttes,
At kun gode, stærke årer benyttes,
At redningsveste og øsekar er i brugbar stand,
At kun kvalificerede roere får lov til at deltage i langtursroning,
At kun erfarne langtursroere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus, afholdt
efter de af DFfR for sådanne fastlagte retningslinjer, får tildelt langtursstyrmandsret,
At den mest erfarne udpeges til holdets leder. Denne skal have langtursstyrmandsret,
At de udvises forsigtighed med at give tilladelse til langture i begyndelse af sæsonen, hvor
risikoen er stor på grund af det kolde vand.

§10
1. Dette reglement er gældende for alle under DFfR stående klubber. Hvert klubmedlem skal
have et eksemplar tilstillet, og desuden skal et eksemplar altid være opslået i bådehuset.
2. Enhver klub skal have et eget reglement for langtursroning; dette skal altid indeholde
nærværende reglements bestemmelser, og skal desuden, hvor de lokale forhold kræve det,
indeholde skærpede bestemmelser, således f.eks. ganske forbyde ture over bestemte
strækninger, farvande o.lign.
3. Også sådanne specielle reglementer skal være opslået i bådehuset og desuden særskilt
bringes til alle medlemmernes kundskab.
§11
Såfremt medlemmer af en klub væsentlig forsynder sig mod DFfRs eller klubbens eget
langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til DFfRs hovedbestyrelse, og
medlemmerne udelukkes fra deltagelse i langtursroning, indtil sagen er afgjort. (jfr. Lovens §6 og 0.
& A. best. §9)
§12
1. DFfRs hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Langtursudvalget i ganske særlige tilfælde
dispensere fra sikkerhedsbestemmelserne i nærværende reglement for enkelte nærmere
beskrevne langture med særlige formål, såfremt det kan godtgøres, at den grad af
sikkerhed, som nærværende reglement tilstræber, er fuldt betrygget på anden måde for
den pågældende langtur.
2. Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager intet ansvar fra turens leder.
(DFfRs langtursreglement 1979)

VINTERRONINGSREGLEMENT
§1
Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun
finde sted i overensstemmelse med nærværende reglement med tillæg, jfr. §8.
Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsning fastsættes af klubben, dog omfatter
nærværende reglement mindst perioden 1. november til 25. marts følgende år.
§2
Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv
time før solnedgang.
§3
Området for udøvelse af vinterroning fastsættes af klubben, på grundlag af de stedlige geografiske
og farvandsmæssige forhold. Vinterroning fra anden klub sker således inden for den af nævnte
klubs fastsatte område.
Ved vinterroning ud over klubbens daglige rofarvand gælde også bestemmelserne i DFfRs
langtursreglement.
§4
Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning ske under hensyntagen til de hermed forbundne
risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun roes, når
vejrforholdene gør dette forsvarligt.
Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og
farvandsforholdene er muligt.
Afstanden til land bør aldrig overstige 200 meter.
§5
Vinterroning kan kun udøves af klubben frigivne roere, fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens stat.
Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, herunder
aldersgrænser, svømmelængde etc.
§6
Vinterroning kan finde sted i såvel inriggede som outriggede både.
Klubben fastsætte bestemmelse for, hvilke både, de må anvendes til vinterroning.
Ved roning i outriggede både skal dette foregå enten under ledsagelse af anden båd eller under
tilsvarende ledsagende observation fra land.

§7
Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af DFfR godkendt
redningsvest eller anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest.
Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning, og klubben kan fastsætte
bestemmelse herom under hensyntagen til de sælrige vejr- og temperaturforhold.
§8
Forinden tilladelse til vinterroning gives, skal klubben på grundlag af nærværende reglement og de
særlige stedlige lokale forhold udforme lokale bestemmelser for vinterroning.

Roere, de ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben og mindst en gang om året,
inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved
vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.
(DFfRs vinterroningsreglement 1997 – undtagelse er §1 1.nov - 25. marts)

KOMMANDOER
Klar-fat-løft
Sæt forsigtig

Husk den rigtige løfteteknik
Båden sættes

Et og to klar til at gå ombord
Et og to ombord

Eventuelt også tre og fire
Eventuelt også tre og fire

Balance

Åren helt ud, håndtaget på rælingen, velstilling

Til roning klar
Ro væk

Roerne ruller langsomt frem
Roningen starter

Lige træk (Jævn træk)

Ophæver småt roning i den side der har fået kommandoen

Fuld træk (Jævn træk)

ophæver småt roning i begge sider

Det er vel (Vel Roet)

Roningen stopper

Sæt i

Årebladet sættes halvt skivet i vandet

Sæt hårdt i

Årebladet sættes lodret i vandet med hulningen vendt
mod stævnen

Til skodning klar
Skod væk

Modsat af rotaget
Skodningen starter

Kvart åren

Åren trækkes lidt ind i åregangen under roningen

Småt roning

Roning med nedsat kraft, afkort taget

Åren tværs

Åres tækkes ind i åregangen til midt på åren

Åren ind

Åren trækkes ind og løftes fri af åregangen

Åren ud

Åren anbringes i åregangen og skubbes ud

Åren langs

Åren bliver i åregangen, svinges til langs båden

Se til åren

Hold øje med årebladet under roningen

Rejs åren

Åren løftes ud af åregangen og rejses lodret i båden

Lad falde

Åren anbringes i åregangen igen

