Dansk Forening for Rosport
Coastaludvalget

RETNINGSLINJER FOR RONING I DFfR’S UDSTATIONEREDE
COASTALBÅDE I THORSMINDE
GENERELT
1. Roning i DFfR’s udstationerede coastalbåde skal ske efter bestemmelserne i DFfR’s
langtursreglement suppleret med nedenstående retningslinjer.
2. Ved roning ud fra Thorsminde Coastal Roklub benyttes oppustelige redningsveste af typen
Secumar Secufit/størrelse: One size - fra 50 kg (150 N).
Vestene er omstillet fra automatik til manuel udløsning.
Ved roning på Nissum Fjord anbefales at bære redningsvest. Ved roning på Vesterhavet skal
bæres redningsvest.
Inden benyttelse af denne redningsvest, skal alle medlemmer af mandskabet informeres om,
og kende til vestens funktion.
3. Der må ros i perioden mellem 1. april og 31. oktober – dog kun ved vandtemperatur over
10 grader celsius.
4. Turen må ikke gå ud over indført bestemmelsessted og tidsgrænse for turen. Ændringer af
bestemmelsesstedet og forlængelse af roturen, må kun foretages, hvis styrmanden af hensyn
til vejr og sø finder det nødvendigt. Styrmanden skal i så tilfælde hurtigst muligt meddele
ændringen til DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Thorsminde.
5. Ved leje af udstationeret coastalbåd står både roerne og deres bestyrelse inde for, at roerne
kan svømme minimum 300 meter uden hvil, træde vande i minimum 1 minut, bjerge sig, iføre
sig oppustelig redningsvest i vandet, samt generelt føler sig sikre i og på vandet.
DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Thorsminde sikrer, at bådens mandskab får
vejledning og kendskab til den type vest, der benyttes i bådene, ud fra Thorsminde.
FARVAND ”Fjorden”
1. Omfatter hele Nissum Fjord – dog med begrænsninger som f.eks. fredningsområder, og evt.
afmærkede områder. Information om områder med begrænsninger og eventuelle
tidsafgrænsede adgangsforhold, vil være opslået i bådhallen i Havet & Fjordens Hus, ligesom
DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Thorsminde kan informere om dette.
2. Ved roning på ”Fjorden” skal der i båden medbringes de til båden tilhørende redningsveste
eller en tilsvarende af relevant myndighed godkendt redningsvest til hele mandskabet.
3. Der må ikke roes længere ind mod Gl. Havn og slusen end til Redningsstationen.
4. Ved roning mellem solnedgang og solopgang, skal der føres klart og tydeligt lys, der kan ses
360 grader rundt. Intet i båden må skygge for lyskilden, som skal være vandtæt. Herudover
skal medbringes en kraftig lygte til signalering.
FARVAND ”Havet”
1. Hele mandskabet skal bære én af relevant myndighed godkendt redningsvest.
2. Roning må kun foretages når vind, strøm og øvrige vejrforhold tillader det. Det anbefales, at
man tager udgangspunkt i følgende:
a) Vind fra vest/nordvest og sydvest (pålandsvind) maks. 6 m/sekund.
b) Ved fralandsvind på maks. 8 m/sekund skal roning foregå så tæt ved kysten som muligt, for
at undgå unødig udadgående afdrift.
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3. Inden et mandskab ror ud i ”Havet”, skal mandskabet tage bestik af
forholdene på og ved vandet, ved at opholde sig min. 10 min. på høften eller på stranden.
4. Adgang til ”Havet” sker ved ilægning af båd fra strand nord eller syd for indløb til
Thorsminde Havn/slusen. Når båden lægges ud fra strand, skal der tages bestik af vandstands
højde, bølgestørrelse, brænding osv.
5. Roning i vestlige slusekanal og igennem Slusen er ikke tilladt.
6. Mandskabet skal være bekendt med risiko ved strøm ved og langs kysten, revlehuller,
understrøm og revlers påvirkning af bølgernes størrelse og virkning på båd.
7. Mandskabet skal være bekendt med ordningen ”Strandnumre”, og skal i nødstilfælde kunne
alarmere og oplyse lokalitetens ”strandnummer”.
a) Folder med strandnummer findes i bådhallen.
b) http://www.redningsnummer.dk/ og https://www.respektforvand.dk/i-vandet/paastranden/redningsnumre
8. Mandskabet skal være bekendt med den sidst opdaterede vejrudsigt for området.
a) Mandskabet skal som minimum tjekke vejrdata på www.thorsmindehavn.dk og aktuelle
oplysninger på www.hyde.dk/thorsminde/vejrstation.asp
b) Mandskabet kan evt. kontakte havnevagten for info om strømforhold og øvrige relevante
informationer. I weekenden og efter 16.00 kontaktes vagten på tlf. 24 23 33 45 – hverdage 97
49 70 44
9. Roning på ”Havet” er kun tilladt i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.
10. Mandskabet bør være iklædt rotøj relevant for årstidens vand- og lufttemperaturer.
Det anbefales, at mandskabet er iklædt neopren beklædning, som f.eks. sko/støvler, tights,
korte som lange, samt vest/T-shirt i forårs- og efterårsmånederne.
11. Roning på havet fordrer, at roerne har erfaring og rutine i at ro med 2 årer, svarende til
minimum sammenlagt 75 km roning med 2 årer.
Det forventes at båden har en langtursstyrmand med bølgeerfaring.
12. Ansvarshavende styrmand i båden skal sikre, der er mindst 1 funktionsdygtig og fuldt
opladet mobiltelefon med i båden. Styrmanden skal sikre, at der er signaldækning på telefonen
før og under roturen.
Tlf. nr. til Thorsminde Redningsstation +45 97 49 71 90.
Godkendt af DFfR’s Coastaludvalg 12.5.2020
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