
Dansk Forening for Rosport 

 Tillæg Reglement for ergometerroning 
 Revideret December 2020 

DANSK FORENING FOR ROSPORT 

 

Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd 
tlf.: 44440633  

E-mail: dffr@roning.dk  

www.roning,dk/om-dffr/dffrs-love/reglementer/ Side 1/3  

eRoning 
 

Tillæg for eRoning til DFfR’s – REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING 

1 Arrangement og Sportslig ledelse 

1.1 Arrangøren  

Arrangøren skal etablere et virtuelt event miljø, og har ansvaret for kontakten med dette. 

1.2 Sportslig ledelse 

Den sportslige ledelse skal bestå af minimum 

1. 1 RaceOfficial – der afvikler løbene sammen med det virtuelle event miljø (Time-Team) 

2. 1 Dommer – der overvågerløbet og godkender resultat. 

3. 1 kontrolkommission – til indvejning, læser og svare på mails 

Der kan påsættes flere hvis dette vurderes nødvendigt. 

2 Startliste og koder 
Der laves startliste og frem sendes koder senest onsdag før regattaen 

3 Letvægt 
Indvejning til letvægt 

1. Deltageren skal mellem 1 og 2½ timer før løbets konkurrencetidspunkt indsende  

to still billeder til eKaproning@roning.dk: 

a. Totalt billede af roeren på vægten 

b. Nærbillede af tallet på vægten og med en mobiltelefon ved siden, hvor dato og 

klokkeslæt fremgår.  

I emnefeltet skal afsender skrive <Navn, Løbsnummer og Klub> på den person som 

indvejningen gælder for. 

2. Autosvar på eKaproning@roning.dk  

med teksten:  

Emnefelt: autosvar 

Indhold: Tak for din mail. Dette er en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail. Vi 

bruger nu optil 30 minutter på at tjekke din indvejning. Din vægt er først godkendt 

når du får et svar fra kontrolkommissionen. 

3. Svar fra Kontrolkommission 

Svar på mail fra roer 

Indhold: Din vægt <xx kg> er godkendt til <Løb xx> 
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4 Afvikling af løb 

4.1 Indtjekning i Lobby 

Her kan man tjekke ind fra ca. 30-40min før løb og lave sin opvarmning 

Det er roeren der har ansvar for at have tjekket ind til tiden, med en OK forbindelse 

4.2 5 min før start 

Lobby lukker 

Dommer sikrer, at alle deltagere er til stede.  

Roere der ikke er tjekket ind i lobbyen har ikke ret til at deltage. 

Dommer sikrer, at alle er indvejet til tiden 

4.3 2 min før start 

Overgives løbet til Det virtuelle event miljø (Time-Team) 

4.4 Start af Løb 

Løbet startes fra Det virtuelle event miljø (Time-Team) 

Start procedure i Performance Monitor(PM) på ergometer 

• Stop Rowing 

• Ready 

• Attention 

• Row 

4.5 Udfald under løb - En roer mister forbindelse 

4. Fortsæt med at ro ”Keep Rowing” vises i PM. 

5. Der kommer forbindelse og løbet gennemføres med øvrige. 

6. Der kommer først forbindelse efter løbet er gennemført, roeren registreres sammen med 

de øvrige. 

7. Der kommer ikke forbindelse 

a. Der tages billede af monitor og verificeringskode  

b. Billede indsendes til eKaproning@roning.dk  

i. I emnefeltet skal afsender skrive < Resultat - Navn, Løbsnummer og Klub> 

c. Se Dansk Homerace Manual side 11-12 

d. Race official overfører resultat, inden løbet frigives. 

4.6 Afslutning 

Dommeren godkender løbet før resultatet frigives.  
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5 Support til opsætning af udstyr 
DFfR har lagt følgende manualer på roning.dk 

Dansk Homerace Manual 

https://roning.dk/app/uploads/2020/11/eKaproning_Web_brugermanual-1.pdf 

Time Team Engelsk udgave 

https://roning.dk/app/uploads/2020/11/Time-Team-Homerace-manual.pdf 
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