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Vinterroningsreglement for roere på Bagsværd Sø.
Reglementet gælder for roere der benytter DSR’s romateriel på Bagsværd.
Vinterroning defineres som roning der foregår mellem standerstrygning og standerhejsning.
Vinterroningsreglerne træder endvidere i kraft såfremt vandets temperatur i Bagsværd Sø er
under 10o C.
For roning i vintersæsonen gælder som udgangspunkt de generelle trafik- og færdselsregler for
roning på Bagsværd sø i sommersæsonen med nedenstående tilføjelser:
Roning i vintersæsonen må udelukkende foregå i henhold til aftale med kaproningschefen, og
kun i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.
Udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de dermed forbundne særlige risici der
er til stede om vinteren: vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således
at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt. Der må kun vinterroes når der er andre
både på vandet, enten andre robåde eller motorbåde. Det gælder for alle grupper at det ikke er
tilladt at ro såfremt der er is på/i Bagsværd Sø.
Roere der træner fast på Bagsværd kan skiftligt ansøge om individuel tilladelse af
kaproningschefen til vinterroning på Bagsværd Sø inden for en af grupperne der er opstillet
nedenfor:
1. Mindre rutinerede juniorroere (junior B og A)
Må ro i 4X/4- eller 8+ i direkte kontakt med følgemotorbåd.
2. Rutinerede juniorroere (junior B og A)
Må ro 2X, 4-, 4X og 8+. Der må kun roes 2X i direkte kontakt med følgemotorbåd.
Må ikke ro 1X, 2- eller 2+ i vintersæsonen.
3. Rutinerede seniorroere
Må ro alle bådtyper. Der må roes 1X, 2- og 2+, når der er motorbåd på vandet.
Ved vinterroning i 1X, 2- og 2+ skal alle ombord være iført godkendt redningsvest.
Rutinerede Seniorer der ror 1X, 2- og 2X, og som er i direkte kontakt med følgemotorbåd, kan
undlade redningsvest, men dette anbefales ikke.
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