
    Odder Roklub åbner yderligere op for roning og kajakroning pr. 21. maj 2020 

       
Følgende retningslinjer gælder for anden fase af genåbningen af Odder Roklub. De gælder foreløbig frem til bestyrelsens har set på hvad der 
kommer af udmeldinger om åbning i fase 3 den 8.juni.  
 
Som anført i nyhedsmail fra klubben, skal du have læst DIF’s og DFfRs retningslinjer (De ligger på OR’s hjemmeside ) og have set 
vejledningsvideoen om bådvask, inden du går på vandet første gang.  Du skal også være bekendt med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
Lad og hjælpes ad med at overholde retningslinjerne til punkt og prikke, så vi kan få glæde af rosæsonen og nyde at komme på vandet. 
  
 
De generelle råd: 

 Du skal holde dig hjemme hvis du er syg eller har symptomer, der 
kunne være en begyndende covid-19: Hoste, snue, feber, 
muskelømhed mm. Bliver du utilpas, mens du er i klubben/ på 
vandet, skal du straks tage hjem. 

 Overvej, hvordan du bedst kan passe på dig selv og andre.  

 Ældre og eller sårbare medlemmer i risikogrupper skal overveje 
grundigt, om de vil på vandet nu.  

 Hold den sociale afstand på 1 eller meget gerne 2 meter 

 Vask hænder eller sprit dem grundigt. Hellere én gang for meget 
end en gang for lidt. 

 Host og nys i ærmet. 

 På klubområdet og på stranden skal du holde 1-2 meters afstand til 
andre, men der kan ifølge DFfR dispenseres, mens man ror på 
vandet i små hold. På land kan og skal du altid overholde kravet.  

 Der må aldrig være over 10 på klubhusområdet eller samlet på 
strandområdet ad gangen. Er der mange på pladsen, så vent ude 
på vejen, til der er plads til dig. 

 NB: Der må gerne være mere end 10 roere på vandet ad gangen, 
blot de ikke er sammen.  

  
Særligt for Odder Roklub 

 Klubhuset er lukket af og må ikke benyttes. Det er toiletterne også. 

 Du skal møde i klubben omklædt, og også tage hjem og gå i bad.  

 Mød aldrig ind 10 ad gangen, mød ind i små grupper og forskudt. 
Brug evt. Rokort hjemmefra til at fortælle, hvornår du og din(e) 
makker(e) tager på vandet. 

 Du har et personligt ansvar for at undgå smittespredning 

 Har du en rednings-/ eller kajakvest skal du tage den med og bruge 
den. Har du ikke, så overvej, om det er nu, du vil investere i én, da 
rengøring af klubveste ikke er så ligetil. 

 Har du ikke dit password til Rokort, skal du bede om det på forhånd 
i Rokort-appen, så du har det, når du møder ind i klubben. 
Download Rokort-appen til din telefon.  Du kan nemlig ikke 
registrere din rotur i klubhuset. 

 Fælles kaffedrikning ved klubhuset er suspenderet indtil videre.   

 Hvis du kan se, at klubben er ved at løbe ud for engangsklude, 
handsker, opvaskemiddel eller sprit så kontakt  
Linda Krüger på krygerlinda@gmail.com eller 28158605 eller Lise 
Illum: lise.illum77@gmail.com  eller 30828664 

 
Du må ro i følgende bådtyper:  
Roning: Fra 14. maj anbefaler DFfR, at klubberne: 

 Tillader roning i alle bådtyper under hensyntagen til, at der ikke 
befinder sig mere end 10 personer på bådpladsen samtidig. 

 Organiserer faste rohold på op til max. 10 personer. Gerne færre. 
 
DFfR har meldt ud, at roklubber godt kan forsvare at ro inrigger, sculler og 
coastal selvom 1-2 meter afstandskravet ikke overholdes, fordi vi ror i frisk 
luft. (2 meter er ved fysisk anstrengelse)   
 
DKF: I kajak ror man individuelt, og der er ingen problemer med 
afstandskravet. Forbundet henholder sig til de retningslinjer 
Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbund har udstedt.  
 
Inden du tager afsted hjemmefra:  

 Husk: Et rent håndklæde (vasket ved mindst 70 grader) til aftørring 
af båd efter roning.  

 Håndsprit og lommerservietter til roturen - så du kan opretholde god 
håndhygiejne. Meget gerne 2 par engangshandsker. 

 Evt. læsebriller, så du kan genlæse vejledningen, hvis du kommer i 
tvivl   

 Drikkedunk/drikkevarer og fortæring til dig selv.  
 

 
 
Bedste rohilsner fra bestyrelsen- vi ses på vandet 

 
Inden du skal ro:   

 Inden du går ind i bådhus eller kajakhus / pagajrum, skal du spritte 
dine hænder omhyggeligt af med medbragt sprit. Der står også 
spritdispensere inden for alle adgangsdøre.  

 TAG ENGANGSHANDSKER PÅ OG BEHOLD DEM PÅ TIL DU 
STÅR I VANDKANTEN. De er i kajakhus og bådhus, men du må 
også gerne bruge nye engangshandsker hjemmefra. 

 Der må ikke være mere end ét bådhold i hver side af bådhuset ad 
gangen. Heller ikke mere end én roer i kajaskuret eller 
pagajrummet ad gangen. Husk 1-2-meterkravet.  

 Rør så vidt muligt kun ved det materiel, du skal bruge. (Vi ved godt, 
at det ikke er muligt i bådhallen.) Du skal nu gøre, som du plejer, 
blot med handsker på. 

 På vej på vandet skal du være opmærksom på andre personer på 
vejen/ stien og stranden og holde afstand. 

 TAG FØRST HANDSKERNE AF, når du er klar til at gå på vandet. 
Der står en affaldsspand på stranden.  

 Registrer din tur på din mobil - ikke i klubhuset. 
   

På vandet:  

 Tag hensyn til hinanden og hold afstand til andre både.- også hvis I 
holder pause på land. Hold god håndhygiejne ved hjælp af dit 
medbragte håndsprit.   

 I inrigger må I nu gerne skifte i båden. Husk at spritte og passe på 
hinanden. I skal også være særligt opmærksomme på ikke at hoste 
eller nyse på styrmanden. 

 I kajak skal du være opmærksom på, at makkerredning ikke 
overholder 1-2-meterkravet, så ro helst inde under land, hvor du 
kan klare dig selv.   

 
Når du kommer i land:  

 Vær opmærksom på badegæster og folk på stien/ vejen og på 
vaskepladsen - hold afstand. 
På vaskepladsen: Der står spande mv i kajakskur og bådhus. 

 Hele båden samt årerne/pagajer, bådshage mv. skal afvaskes med 
vand blandet med en god portion opvaskemiddel. Opvaskemiddel 
kan opløse fedthinden på coronavirusset. Du skal have særlig fokus 
på områder i båden, der kan være ramt at viruspartikler fra 
udånding, host eller nys. Vedr. inrigger, så husk også ror, åregafler, 
styresnoren til roret og liner og alt, hvad du har rørt ved.  

 NB: Brug aldrig sprit på bådene. 

 Brug en engangsklud eller børste til afvaskning af selve båden.  

 Hvis du anvender klubvest eller klubbens sprayskirt, så rengør 
grundigt. Er det en oppustelig vest, så pas på ikke at udløse den 
ved at gøre kalktabletten våd. Vent med at hænge vest eller 
sprayskirt på plads til du er færdig med al afvaskningen. 

 Årer og pagajer og især håndtag skal skurres grundigt med en 
autobørste. Se DFfR’s video til inspiration.  

 TAG NYE HANDSKER PÅ.  

 Du må nu tage slangen (uden spraydyse på) og skylle båden 
forsigtigt for sæbe. Undgå sprøjt, da virus trives i vanddamp 
(aerosoler) 

 Tør båden og årer/pagaj af med dit medbragte håndklæde. 

 Gør autobørsten inkl. håndtag grundigt ren. Aftør håndtaget. 
Vaskevandet hældes i afløbet på pladsen. Spanden skylles og 
håndtaget på spanden vaskes og skylles grundigt. 

 Sæt rengøringsudstyr, båd, årerne/pagajerne og andre redskaber 
og hjælpemidler - og evt. andre både.  

 NB: Du må ikke bære kajak eller sculler på skulderen efter, at du 
har vasket den. 

 Luk og lås på døren. TAG HANDSKERNE AF. Smid handskerne og 
engangskluden ud og sprit låsen og dine hænder, inden du tager 
direkte hjem.  

 Husk dit håndklæde og din vest. Der må ikke være håndklæder og 
private veste i klubben.  

 Vask både håndklæde og dit rotøj når du kommer hjem, så du er 
klar til næste tur på vandet.  
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