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DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Årsberetning fra Sikkerhedsudvalget  

Af Jørgen Grastrup-Hansen, formand for Sikkerhedsudvalget  

I året 2018 er der ikke rapporteret om kritiske utilsigtede hændelser. Men skal vi skal lære af hinandens 

fejl, kræves det, at alle er åbne med bevidstheden om, at åbenheden ikke medfører fingerpegning men 

sikrer mod, at andre begår samme fejl. Påvirk holdningen i klubben til sikkerhedsudstyr og oplysning 

om de risici, der er forbundet med vores aktiviteter, således at vi bedst muligt kan imødegå fatale 

hændelser. Vær med til at sikre, at vores sport forbliver sikker, og som noget væsentligt at 

omverdenen også ser den som sådan.  

Så bidrag til fællesskabet med jeres viden.  

Udvalget har bl.a. arbejdet med følgende:  

• Forsøg/Information om førstehjælp på vandet.  

• Undersøgelse af regler for vinterroning /rådgivning. Afsmitning på reglementer.  

• Dialog om reglementer, ansvars-, sikkerheds- og forsikringsspørgsmål.  

• Søsportens Sikkerhedsråd.  

• Undervisningsmateriale til korttursstyrmandsuddannelser.  

Forventede arbejdsopgaver 2019:  

• Indsamling af information og formidling omkring sikkerhedsmæssige aspekter.  

• Formidling af ansvars-, sikkerheds- og forsikringsspørgsmål.  

• Vidensdeling, herunder hvordan vi sikrer, at roere fortsat kan færdes sikkert på vandet også 

når skavankerne melder sig.  

• Opfølgning på justeringer af klubreglementer/sikkerhed.  

 

Tak for alle bidrag til udvalgets arbejde. En speciel tak til Svend Mørk-Jensen fra Hadsund Roklub, som 

efter eget ønske er udtrådt af Sikkerhedsudvalget.  

 

Udvalget efterlyser nye medlemmer. Opgaver jf. udvalgets kommissorie. Et arbejde som 

grundlæggende ikke skulle begrænse men sikre, at de muligheder der er, udnyttes på et sikkert 

grundlag. 
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Foto: Sikkerhedsudvalget.  

Fin indpakning af redningsvest! Men er den 

hensigtsmæssig i en båd når uheldet er ude og 

vesten skal bruges? 

Foto. Sikkerhedsudvalget.  

Har du prøvet at finde en redningsvest og få 

den på når du selv ligger i vand der måske er 

koldt et stykke derfra og der er bølger?  Hvad 

nu hvis vesten var mørk? 


