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Året 2021 var i lighed med året 2020 et år, hvor mange af os fortsat ikke rigtig kom i gang med at ro.  
Desværre har der trods reducerede aktiviteter været nogle potentielt farlige utilsigtede kæntringsuheld, 
som igen klart har accentueret behovet for at vælge, kende og bruge redningsmidlerne korrekt og efter 
hensigten. Den mest optimale måde at komme videre på er, at vi lærer af hinandens gode såvel som 
dårlige erfaringer. Desværre er åbenhed, som nævnt ved tidligere lejligheder,  ikke den største dyd i 
DFfR’s klubber, når det kommer til at delagtiggøre andre i utilsigtede hændelser. Og det vil 
Sikkerhedsudvalget gerne have gjort noget ved til fælles gavn for os alle og uden, at åbenheden skal 
munde ud i, at der peges fingre! 

Ligeledes har de kendte hændelser vist, hvor vigtigt det er at erkende, at en forudsætning for at 
redningsmateriellet virker, som det skal, og når det skal, er at det er vedligeholdt og sidst men ikke 
mindst, at man også gennem praktiske prøver har lært sine medlemmer, hvordan udstyret bruges og 
betjenes. Her ikke at forglemme de private veste.  
Følg med på hjemmesiden under ”Redningsveste”. Dette afsnit vil blivende løbende opdateret, når der 
høstes nye erfaringer.  
 
Da sikkerheden i vores sport er forankret hos den enkelte roer, det enkelte ro-hold, ansvarlig styrmand 
samt klubben, er det vigtigt, at hver især er med til at påvirke holdningen til vedligehold, 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.  
 
Sikkerhedsudvalget har i 2021 arbejdet med væsentlige emner som: 
 -Oplæg til faste rutiner for oplysninger om redningsmidler samt brug og betjening af de redningsmidler 
der anvendes i forbindelse med ro camps via praktiske prøver og undervisning. 
 -Etablering af kurser der fokuserer på valget af, brug af og vedligehold af redningsmidler teoretisk og 
praktisk. Fuldt tegnet pilotkursus i regi af udvalget er afholdt medio februar 2022. 
 -I samarbejde med fabrikant / importør at yde bistand til klubber der har rapporteret om problemer med 
betjening og eftersyn af oppustelige redningsveste. 
 -Opsamling, bearbejdning og formidling af viden om typiske fejl og mangler ved redningsmider. 
 -I samarbejde med, og på opfordring af Coastaludvalget, at omformulere nuværende typebeskrivelse af 
coastalbåde til brug ved langtursroning. Dette for at sikre at beskrivelsen ikke begrænser udvalget af 
brugbare konstruktioner og fabrikater. (Arbejdet er i sin indledende fase og vil fremadrettet involvere 
andre relevante udvalg). 
 -Forholdsregler og god praksis ved roning efter solnedgang/solopgang og usigtbart vejr. Herunder brug 
af automatiske lys på redningsveste. (Nøgleord Se og bliv set) (Ikke afsluttet) 
 -Vejledning i formelle krav til løftegrej i klubben. 
 -Generel support til klubber og sekretariatet. 
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 -Arbejdet i Søsportens Sikkerhedsråd. Formel kontakt til Søsportens Sikkerhedsråd er fra efteråret 2021 
Laurits Rauer Nielsen. En stor tak til Kate Skavin for mange års indsats på denne post!  
 
Sikkerhedsudvalget forventer at arbejde med følgende i 2022: 
 -Analyse af årsager til kæntringer. (Procedurer, alderssammenhæng og kondition) 
 -Sikkerhed generelt på tværs af organisationen jf. udvalgets kommissorie og i samarbejde med andre 
relevante udvalg og sekretariatet. 
 -Evaluering af gamle og nye typer af redningsmidler. 
 -Support til klubber og sekretariatet. 
 -Fremme vidensdeling og arbejde for at fremme en åben kultur omkring rapportering af utilsigtede 
hændelser og andre forhold, vi alle kan lære noget af. 
 -Etablering af en sikkerhedsorganisation/nominering af en sikkerhedsansvarlig i den enkelte klub for 
hurtig og nem kommunikation om sikkerhedsforhold. 
 - Arbejde for en bredere accept af, at faktuelle svømmekundskaber er en vigtig del af sikkerheden ved 
roning og for, at klubberne som følge heraf bør skærpe sine krav til interval mellem fornyelse af 
svømmebeviser og krævede distancer. 
 - Arbejde for at øge kendskabet til hvordan man reagerer på kæntring i koldt vand og hvilke 
forholdsregler man skal tage for at det ender godt, om uheldet skulle ske. 

Tak for alle bidrag til udvalgets arbejde i 2021. 
 
Jørgen Grastrup-Hansen 
Formand for Sikkerhedsudvalget 
 
 
 


