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Forslag til ændring af ro-reglementet 
 
§ 10 særligt for dobbeltsculler-roning 
1. Det vil altid være den, med den mest omfattende scullerret, der er styrmand i en dobbeltsculler. 
Har begge medlemmer ubegrænset scullerret, udpeges den ene som styrmand. 
2. Fra standerhejsning til standerstrygning må to medlemmer med ubegrænset scullerret ro 
Dobbeltsculler i det daglige ro farvand. 
3. Fra standerhejsning til 31. maj må et medlem med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler med 
et medlem med begrænset scullerret på kanalen. 
4. Fra den 1. juni til standerstrygning må et medlem med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler, 
med et medlem med begrænset scullerret i det daglige ro farvand, eller ro med et medlem uden 
Scullerinstruktion på kanalen. 
 
Tilføjelse af bestemmelser:  
5. Fra 1. juni til standerstrygning må to medlemmer med begrænset scullerret ro dobbeltsculler på 
kanalen. Et medlem med begrænset scullerret må ligeledes ro dobbeltsculler med et frigivet 
medlem uden scullerret på kanalen.   
6. Fra standerhejsning til 31. maj må to medlemmer med begrænset scullerret ro dobbeltsculler på 
kanalen såfremt en følgebåd påser roningen.  
7. Fra 1. juni til standerstrygning må to frigivne roere ro dobbeltsculler i kanalen, såfremt en 
følgebåd påser roningen.  
8. Der må ikke foretages landgang fra en dobbeltsculler. 
 
Begrundelse for forslaget:  
Det har ikke været hensigten med ro-reglementet, at to medlemmer med begrænset scullerret ikke 
må ro dobbeltsculler sammen. Derfor ønskes denne ændring.  
Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at et medlem med scullerret ikke må ro dobbeltsculler på 
kanalen sammen med et medlem der skal lære at ro i sculler. Derfor ønsker vi at lempe reglerne for 
at et medlem med scullerret må ro med et medlem uden scullerret på kanalen efter den 1. juni.  
Vi ønsker at reglerne for roning i dobbeltsculler kommer til at ligne reglerne for roning outrigger, 
da det principielt ikke er farligere at ro dobbeltsculler end outrigger.  
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