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DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Årsberetning 2019 fra Sikkerhedsudvalget  

Af Jørgen Grastrup-Hansen, formand i Sikkerhedsudvalget 

Året 2019 var desværre et år, hvor der er registreret en alvorlig utilsigtet hændelse med totalt havari af en 

robåd samt overhængende fare for besætningens liv og lemmer. Uheldet fandt sted ved Sluseholmen i 

den sydlige del af Københavns Havn, hvor en robåd og dens besætning blev fanget af en kraftig strøm 

gennem stigbord. Hændelsen understreger nødvendigheden af altid at kende sit ro-farvand og tage 

bestik af de aktuelle og skiftende navigatoriske forhold. Da sikkerheden i vores sport primært skal være 

forankret hos den enkelte roer, det enkelte rohold og i klubben, er det vigtigt, at hver især er med til at 

påvirke holdningen til brug af redningsudstyr, korrekt beklædning og sikre rutiner i sin klub. Nøgleordet, 

der beskriver dette, er et lovfæstet begreb ”Godt Sømandsskab”, som gælder for alle, der færdes til søs! 

Vær bevidst om at det ikke altid er det mest hensigtsmæssige/sikre at fortsætte med at gøre som vi altid 

har gjort. Udviklingen har heldigvis givet os nye muligheder for at gøre roningen endnu mere sikker!  

Skal vi blive bedre til at hjælpe hinanden med at nyttiggøre de erfaringer, vi hver især får, kræver det, at 

vi er åbne i forhold til informationsdeling på en neutral måde.  

 

Sikkerhedsudvalget har i 2019 arbejdet med væsentlige emner som: 

-En revision af ”Vejledningen i Vinterroning” som tager højde for en væsentlig risikofaktor, nemlig 

vandets temperatur. 

Det er glædeligt at se, at der er flere klubber, der dyrker vinterroning, der allerede har taget skridt til at få 

analyseret problemstillingerne og fået strammet op på deres reglementer. Sikkerhedsudvalget opfordrer 

andre klubber, der også dyrker vinterroning, til at gøre det samme.  

-Forsikrinsdækning i forhold til ansvar for ansvarlig styrmand. 

-Forholdsregler og god praksis ved roning efter solnedgang/solopgang og usigtbart vejr. 

-Redningsmidler, deres vedligehold samt kassationskriterier. 

-Egenskaber ved redningsmidler og forudsætninger for deres sikre anvendelse. 

-Support til klubber og sekretariatet. 

-Arbejdet i Søsportens Sikkerhedsråd. 

 

Sikkerhedsudvalget forventer at arbejde med følgende i 2020: 

-Sikkerhed generelt. 

-Mere om vinterroning. 

-Support til klubber og sekretariatet. 

-Opfølgning på fase 2 i forhold til Førstehjælpskurser sponsoreret af TrygFonden. 

-Fremme vidensdeling og arbejde for at fremme en åben kultur omkring rapportering af utilsigtede 

hændelser. 

-Sikkerhed ved Regattaer. 

-Etablering af en sikkerhedsorganisation/nominering af en sikkerhdsansvarlig i den enkelte klub for 

hurtig og nem kommunikation om sikkerhedsforhold. 

Tak for alle bidrag til udvalgets arbejde i 2019. 


