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Velkommen til Roforeningen KVIK!

Du har valgt Nordens ældste idrætsklub, stiftet i september 1866. Du har også valgt en af
verdens ældste og ædleste idrætsgrene, nemlig rosporten.
Roforeningen KVIK er først og fremmest en roklub. Men klubben har udviklet sig, så i dag
tilbyder vi, ud over roning, også kajakroning, og det er vi stolte af. Der er derfor masser af
muligheder for komme på vandet. Tillykke med et rigtig godt valg!
Rosporten anses for at være blandt de reneste sportsgrene i verdenen, idet det
internationale roforbund, FISA, kræver en dopingfri adfærd i et rent miljø. Samtidig er der
ikke penge i rosport, hvilket er med til at gøre doping mindre attraktivt.

Rosport er:

God motion. Teamwork. Gode venner. Masser af gode oplevelser, frisk luft, solskin og
vand. Hyggeligt samvær og fællesture. Sjove aktive feriedage. Udlandsture og besøg
hos ro-kolleger i fremmede egne. Konkurrencer og sved på panden. Fester. Uddannelse.
Og ikke mindst: Indblik i et spændende håndværk, når vi vedligeholder bådene. Og
meget, meget mere….

Rosport er også:

Vabler i hænderne. Regnvejr. Ømme bagdele. Venten…på, at vinden lægger sig, på at
regnen holder op, på at vi kan komme på vandet, på at ro sig varm, på at gå kold, på
at det snart bliver sommer, på at folk dog snart kunne lære at møde op til aftalt tid, på at
lære at ro, på at komme deruda’ …
Rosporten er vanedannende og smitsom. Er du først begyndt, er det svært at holde op,
og du tager andre med dig i forløbet. Du bliver hooked! Tillykke med din nye livsstil.

Roning er en holdsport

Vi vil gøre vores bedste for, at du skal føle dig velkommen og godt tilpas her i KVIK. Du vil
finde ud af, at rosport, ud over masser af motion, som gavner din krop og sjæl, også
handler om engagement og initiativ. Da rosporten er en holdsport, er vi alle afhængige
af hinanden ellers kommer ingen af os på vandet. Det er derfor vigtigt, at du møder op,
når du har meldt dig til en rotur eller et arrangement. Hvis du bliver forhindret, forventer
vi, at du melder afbud helst i så god tid som muligt. Med andre ord - vi yder, og vi nyder i
et velafbalanceret univers, hvor motion er fællesnævneren og samvær, glæde og
fornøjelse er drivkraften. Du er nu en del af KVIKs fællesskab.

Kajakroning

Hos os er roning også kajakroning. Her er du lidt mere din egen herre. Det betyder først
og fremmest stor fleksibilitet og mange muligheder. Vi ror fast et par gange om ugen, og
når du har opnået kajakret, kan du tage på egne ture. Eller tage ansvaret for fælles ture,
der ligger uden for de faste rotider.
Vi deltager også i et ’handicap’-løb en gang om ugen. Det er en god måde at stifte
bekendtskab med kajakløb.

Sådan får du begyndt

Du bliver taget hånd om af vores instruktører, når du melder dig ind i klubben.
Instruktørerne sørger for, at du lærer de færdigheder, der skal til, for at få en båd til at
flytte sig. Du vil også blive instrueret i sikkerhed, kommandoer til søs, adfærd om bord og
meget mere.
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Udbyttet af din instruktion afhænger også af dig. Det er vigtigt, at du fra begyndelsen
forholder dig aktivt både til de informationer, du får, men også til sporten. Vent ikke på,
at andre tager et initiativ. Hop selv om bord og grib en åre eller en pagaj. Aftal med dine
nye venner, hvor turen skal gå hen. Sæt åren i vandet og ro væk.
Det er i det hele taget en god idé at blive et ”kendt” ansigt blandt de etablerede
medlemmer. Som ny, er det dem, der kan tage dig med på spændende ture, de kan
lære dig en masse, og de er nøglen til mødet med klubbens øvrige medlemmer.
Synlighed gør, at du ikke bliver ”glemt”, når der bliver arrangeret ture eller andre
aktiviteter.

Gode tips:
●
●
●
●
●
●
●
●

Hold dig orienteret om, hvad der sker i klubben på hjemmesiden og i
facebookgruppen.
Meld dig til fællesture og arrangementer, som passer til dit temperament.
Mød op på roaftnerne og vær med til at tage beslutning om aftenens rotur
Slå en rotur op på nettet
Vær med til at arrangere en fest, en fredagsbar eller andet
Vær åben overfor dine medroeres ønsker og kvaliteter
Hjælp os med at drive klubben i stort og småt – den er drevet af frivilligt arbejde
Tjek vores uddannelsestilbud

Sidst, men ikke mindst: Vær dig selv!

Praktiske oplysninger
Hvor finder du dine informationer?
Der sker hele tiden en masse forskelligt i klubben. Den bedste måde at holde sig
orienteret på, det er ved at læse nyhedsbrevet, som udkommer en gang om måneden
og ved at holde øje med hjemmesiden og de forskellige facebookgrupper.

Hjemmesiden
Hjemmesiden (http://www.roforeningen.dk/) bliver løbende holdt opdateret, så det er
der, du finder informationer om alle nuværende og kommende aktiviteter – både på
land og til vands. Det er også der, du tilmelder dig vores fester eller møder, planlægger
ro- og kajakture eller bare holder dig orienteret.
Brug lidt tid på at klikke dig rundt på hjemmesiden. Både på den eksterne del, men også
den interne del, som du først har adgang til, efter at du er logget ind.
Eksternt på hjemmesiden finder du generelle informationer om roning, kaproning,
ungdomsroning og kajakroning. På hjemmesiden har vi også samlet info om de
aktiviteter, der foregår på land, inkl. fester, styrketræning, romaskiner, vinteraktiviteter
samt et overblik over alt det frivillige arbejde, som driver KVIK. Og så ligger der også
menupunktet ’Om KVIK’. Der finder du et overblik over KVIKs organisation,
kontingent-info, værdier, historie mv.
Når du logger ind, har du adgang til en del flere oplysninger og muligheder. Du kan
tilmelde dig ture, fællesspisning og fester samt læse interne nyheder, diverse interne
Kaninhæftet – årgang 2017

5

Roforeningen KVIK

6
dokumenter og ikke mindst se billeder i vores store fotoalbum.
Har du problemer med at logge ind, så skriv til web@roforeningen.dk.

Sociale medier
KVIK er repræsenteret på flere sociale medier. Vi har flere facebookgrupper, en
Instagramprofil, Google+ og en Youtubekanal. Søg på ’Roforeningen KVIK’. Det er lidt
forskelligt, hvordan facebookgrupperne bruges. Men de vigtigste er:
- Roforeningen KVIK: vores eksterne FB-side
- KVIK (medlemmer): lukket gruppe for alle medlemmer af klubben
- KVIK (uro): lukket gruppe for klubbens ungdomsroere (12-18 år)
- KVIK Kaniner 2017: lukket gruppe for sæsonens kaniner og instruktører

KVIK-nyhedsbrev
KVIK-nyhedsbrev bliver sendt ud via e-mail til alle medlemmer. Her kan du læse om
kommende aktiviteter m.m.

Tøj til roning
Almindeligt tætsiddende sportstøj, fx løbetøj er udmærket beklædning i en robåd. Husk
en ekstra trøje eller vindjakke til at holde dig varm, når du skal styre båden.
Benyt sportssko som sidder godt fast på din fod. Hælen må ikke være for høj eller bred,
da den skal kunne passe ned i spændholtet i båden. Sålerne på dine sko bør ikke være
alt for tykke eller bløde. Flade gummisko er det bedste. Klipklapper er ikke egnet som
rofodtøj.
Ror du i outriggermateriellet på Bagsværd Sø, er der ikke behov for sko. De sidder fast i
båden. Mange bruger badetøfler til og fra omklædningsrummet og bådebroen.
Deltager ud i kaproninger, så gælder der særlige regler ift. påklædning.
En til to gange om året er det muligt at købe klubrotøj. Altså decideret rotøj, så som trikot,
robukser, rojakker mv. med KVIKs navn og logo på. Tøjet købes på en amerikansk
hjemmeside. Vi fortæller på hjemmesiden og på Facebook, hvor og hvornår det er
muligt at købe tøjet. Du kan desværre endnu ikke købe fx rotrikot, -bukser el. veste i
almindelig butikker. Det kan kun købes på nettet eller evt. nogle steder i udlandet.
Find links til netbutikker på hjemmesiden: http://www.roforeningen.dk/links/

Tøj til kajakroning

Ligesom i robåd, er almindeligt tætsiddende sportstøj, fx løbetøj, godt at ro i. Det er en
fordel, hvis det er vindtæt og ikke suger for meget vand, som fx nylon. I starten af
sæsonen er vandet koldt, og det er derfor en god ide med skiundertøj af uld eller
polyester. Bomuld er ikke godt, da det suger meget vand, hvis (når) man falder i. Man
kan også købe neoprentøj, men man skal være opmærksom på, at det skal være
specielt til at ro kajak i, da det ellers bliver for stift. Derudover bliver det hurtigt for varmt
at ro i.
På fødderne har man neoprensko, tennissokker eller bare tær.
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Solbeskyttelse
I solskinsvejr bør du huske solcreme med høj faktor, da vandet reflekterer lyset, og du
derfor er mere udsat for solens stråler. For nogen kan solbriller være en fordel. Det kan
også være en god ide med en kasket for at forebygge overophedning / hedeslag.

Omklædningsrum, skabe og sauna
Vi har to store omklædningsrum – et til herrer og et til damer. I begge rum er der skabe til
opbevaring af tøj, drikkedunk mv. Man reserverer et skab ved at sætte en hængelås på,
skrive dit navn på skiltet. Og så skal du sende dit navn, ronummer og skabsnummer til
sekretæren på sek@roforeningen.dk. Det koster 175,-kr. pr. år at have et skab, og lejen
opkræves via dit kontingent for april.
Saunaen er fælles og ligger mellem de to omklædningsrum. Saunaen tændes i
bådhallen uden for herrernes omklædning.

Adgang til klubben

Du kan købe en nøglebrik til klubben. Så kan du komme lige, når du har tid og lyst. Du
kan kun købe en nøglebrik, hvis du er medlem af klubben. Den koster 50,-kr. Send en mail
til noegle@roforeningen.dk. Noter navn og ronummer i mailen. Så får du besked på,
hvornår og hvor din nøglebrik er klar til afhentning.

Nøgle til kajakskuret

Du kan ikke få adgang til kajakskuret, før du har opnået kajakret. For at begrænse
administrationen af nøgler til kajakskuret, er det kun kajakinstruktørerne, der har egen
nøgle.
I bådhallen er der en nøgleboks. Der ligger bl.a. en nøgle til kajakskuret. Når du har fået
kajakret, får du udleveret koden til boksen.

Motionsrummet
På 1. sal i motionsrummet står der ergometre (romaskiner), to kajakergometre,
spinningcykler, vægte, ribber og diverse motionsbænke. Brug faciliteter før og efter en
rotur, eller hvis vejret og årstiden ikke indbyder til en tur på vandet. I stuen til venstre for
hovedindgangen finder du robassinet. Det bruger vi fortrinsvis til instruktion.

Forplejning
Hver mandag og onsdag kan du købe et godt aftensmåltid i baren på 1. sal fra kl. 19:30
til ca. 21:00. I baren kan du også købe øl, vand, te og kaffe. Af og til kan du også være
heldig, at der er kage. Det er muligt at betale kontakt eller med MobilePay (5057 4590).

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den første i et kvartal, altså senest den 1.
marts, 1. juni, 1. september el. 1. december. Rent praktisk sender du en mail til
sek@roforeningen.dk eller kasserer@foreningen.dk. Hvis du ikke foretager dig noget og
ikke betaler, vil du modtage en rykker. Skulle du miste interessen for roning, mens du er
under instruktion, er det desuden vigtigt, at du fortæller det til instruktionsteamet eller
kajakinstruktøren.
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Sikkerhed

Det er vigtigt, at du kender sikkerhedsreglerne for færdsel på vandet. De er derfor
indarbejdet i både søvejsregler, foreningens roreglement, regler for vinterroning og hele
instruktionsforløbet.
Sikkerhed begynder med dig, så tænk dig om, når du skal på vandet og befinder dig på
vandet!

Skriv båden ud og hjem i rojournalen på pc i ”D’vel”rummet (kajak og
robåd)
Inden du/I sætter en robåd i vandet, skal båden og turen skrives ud på computeren i ”D’
vel”rummet. Den ansvarlige styrmand noterer, hvilken båd I ror i, hvem der er med,
hvornår I er roet ud, og hvor I ror hen. Når I kommer hjem, skal båden skrives hjem (ind)
på computeren.
Det samme gælder, når du tager ud i kajak. Der er det blot dig selv, der skal sørge for, at
du noterer, hvilken kajak, du tager, hvornår, og hvor du ror hen.
Derved kan folk på land læse, hvor du er, og hvornår du/I er taget ud. Skulle det ske, at
du/I ikke er kommet retur til forventet tid, har vi mulighed for hurtigt at undersøge og
sætte ind med hjælp, hvis noget skulle være gået galt. Her er det særligt vigtigt, at man
aldrig ror længere væk, end det, man har noteret på computeren. Det er nemlig i det
område, man først vil søge efter jer, hvis uheldet skulle være ude. Først derefter vil man
søge længere væk.
Skulle det ske, at du ikke kan finde dit navn på computeren, eller fremstår du ikke med
korrekte oplysninger og rettigheder, så send en mail med dit navn, ronummer og
rettelserne til sek@roforeningen.dk. Du bliver ikke oprettet i medlemssystemet, før du har
afleveret en officiel indmeldelsesblanket på kontoret og betalt.

Styrmand i robåden
I alle robåde skal der være en ansvarlig styrmand. Styrmanden har gennemgået et
kursus, og er godkendt som styrmand af bestyrelsen.
Hvem bestemmer, når I er ude i en båd? Mht. sikkerhed, er der ikke demokrati i en robåd.
Det er den ansvarlige styrmand, der bestemmer. Ror fem styrmænd i samme båd,
vælges en ”kaptajn” før I går ud, da der kun er én person som tildeles hvervet som
ansvarlig styrmand.
Der er dog en vigtig undtagelse fra reglen om, at det er styrmanden, der bestemmer.
Hvis en roer i båden bliver bange, utryg eller på anden måde usikker ift. sikkerheden, skal
det tages alvorligt! Meld ud – det er ikke pinligt, men faktisk din pligt – det gælder din og
andres sikkerhed i båden. Hvis det er nødvendigt, skal man søge ind i den nærmeste
havn, vende om, el. på anden måde sikre, at alle føler sig trygge.

Sikkerhedsmateriel til robåde
Når vi går på vandet, skal vi altid medbringe redningsveste. Det er ikke et krav, at man
har vesten på, da den kan hæmme bevægelsesfriheden. Men redningsvestene skal
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ligge, så de altid er lette at få fat i og kan falde ud af båden, hvis den skulle vælte. De
må altså ikke ligge i de aflukkede rum for og agter i båden eller klemmes fast under fx et
sæde.
Udover redningsveste skal vi også medbringe et øsekar (på langture to styk) og en
bådshage. Hvis I planlægger landgang, skal I også medbringe et par fendere. Båden
(inriggeren) skal desuden være forsynet med to fangliner (et reb i hver ende af båden).
De bruges til at fastgøre båden, når I går i land. Et andet godt råd er at medbringe en
trillefløjte (sidder på nogle gamle redningsveste). De bruges fx i tæt tåge til at afgive
lydsignaler. Det er også en fordel at medbringe en mobiltelefon i vandtæt emballage.
Gerne med KVIKs telefonnummer (3920 4590) indkodet, da du skal give besked til
klubben, hvis båden går i nødhavn eller andet. Kan du komme til det, så du også vælge
at sende en mail til info@roforeningen.dk
Hvis man ror om natten, skal man medbringe en lygte, der lyser hvidt 360 grader rundt.
Den tændes, når det er ved at blive mørkt, senest efter solnedgang.

Sikkerhed på vandet (robåde)
Uanset om søvejsreglerne pålægger både motordrevne og sejlførende både (andre
motorgående og større fartøjer) at vige for en robåd, er robåden som regel den
svageste part i en kollision. Udvis derfor godt sømandskab og hold udkig, afstand til
andre skibe/både og vis i god tid, hvor du vil hen.
Ro altid så tæt på land som vind, sø, strøm og bundforhold tillader, og aldrig længere ud
fra kysten end max. 300 meter.
Vær forsigtig ved skift i båden. Hold jer så tæt på land, som muligt. Er der sidesø, kan
man alt efter, hvor kraftig den er, vælge at lægge båden lige op i bølgerne, før man
skifter. Er der pålandsvind, og man befinder sig tæt på land, skal man huske, at båden
driver, mens der skiftes plads. Holder derfor altid sikker afstand til kysten.
Når I konkret skifter plads i båden, så hold et lavt tyngdepunkt (gå ikke oprejst og hold
enden nede), træd kun på midterlangremmen og bundbrædderne, og lad være med
at falde i vandet.
Fortæl dine medroere, hvis du har en sygdom eller lign – fx sukkersyge eller graviditet.
Bliver du pludselig blå og gul i ansigtet, skal dine medroere vide, hvad det drejer sig om,
og hvad de skal gøre.
Jævnligt afholder vi i klubben også kæntringsøvelser i havnen. Her lærer man bl.a. at
vende båden om, og tage en redningsvest på i vandet, hvilket faktisk ikke er helt let. Vi
opfordrer dig til at deltage minimum en kæntringsøvelse. Der er intet krav om at deltage
hvert år, men jo oftere man prøver det, des mere sikker bliver man ift., hvordan man
bedst opfører sig.

Vinterroning i kajak og robåd
Der gælder nogle særlige regler ift. at ro om vinteren. For det første skal alle, der ønsker
at ro i løbet af vinteren (fra standerstrygning til standerhejsning) søge om vinterroret hos
bestyrelsen (robåd) el. til kajakchefen (kajak). For at opnå vinterroret, skal du have roet
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min. 250 km i robåd i den indeværende sæson, el. du skal være en rutineret kajakroer.
Når du har opnået din vinterroret, skal du rette dig efter klubbens regler for vinterroning.
Du finder reglerne på hjemmesiden: http://www.roforeningen.dk/vinterroning/

Sikkerhed i kajak

For kajakroere gælder der lidt andre sikkerhedsregler. I kajakker (og scullere) anvender vi
svømmeveste, og ikke redningsveste. Dansk Kano & kajak Forbunds regler sige, at alle
skal bære vest på vandet mellem 1. oktober og 1. maj. – Det gælder også i KVIK.
Mellem 1. maj og 1. oktober, er det tilladt for frigivne kajakroere at ro uden vest, men den
skal være i kajakken.
For kajakroere starter sæsonen først, når vandet er minimum 10 grader varmt. I den første
tid på vandet råder vi til, at kajakroerne ror i neoprenbukser med minimum 3 mm
stoftykkelse og korte ben. Så kan man holde varmen i længere tid i det kolde vand, hvis
man skulle falde i.
Er du helt ny kajakroer, som skal på instruktion, så starter vi af sikkerhedsgrunde først
kurserne, når vandet er omkring 15 grader varmt. Det skyldes, at du som nybegynder
næsten med garanti falder i vandet en el. flere gange, inden du lærer at holde
balancen.
En anden vigtig sikkerhedsforanstaltning er, at du som kajakroer generelt holder dig så
tæt ved kysten, så du kan svømme ind. Det vil sige ca. 150 m.
Det er desuden en rigtig god idé, hvis du hvert år repeterer entringsøvelserne. Det vil
gøre dig mere sikker på, at du kan komme op i kajakken, hvis du skulle falde i vandet.

Uddannelse

KVIK tilbyder en bred vifte af ro- og idrætsrelaterede uddannelser, du kan vælge
mellem. Dvs. at KVIK betaler for, at du uddanner dig. Uddannelserne har forskellig
længde fra et par aftener (styrmandskursus) op til et par år (diplomtræneruddannelsen,
som giver adgang til landsholdet som lønnet træner.) Nogle kurser arrangerer vi selv i
KVIK, mens andre foregår i DFfR’s regi eller under Team Copenhagen.
Du kan deltage i kurser og uddannelser som fx:
● Korttursstyrmand
● Langtursstyrmand
● Roinstruktør – modul A, B, C og D
● Vedligeholdelse af materiellet
● Særlige kurser målrettet bestyrelsesarbejdet
● Kajakinstruktør

Grib Chancen

Frivilligt foreningsarbejde er en enestående mulighed for at blive en vigtig del af hele
den levende organisation, som udgør Roforeningen KVIK, og være med til at gøre en
forskel i den daglige drift af klubben. Med din frivillige indsats er du intet mindre end med
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til at præge nutiden og fremtiden i dansk idrætsliv. Det er sjovt, lærerigt, og du kan skrive
det på dit CV.
Det, at størstedelen af det arbejde, som bliver udført i KVIK er frivilligt, gør, at vi kan holde
et relativt lavt kontingent. Af samme grund har vi også en forventning om, at vi alle
bidrager, hvor vi kan. Jo flere vi er på holdet, jo mindre kræver det.
Eksempler på frivilligt arbejde i klubben:
- Arrangere fester
- Være instruktør for nye roere
- Deltage i et udvalg – fx kajakudvalget, festudvalget el. kommunikationsudvalget
- Bestyrelsesarbejde
- Drift af klubben – fx sekretærens arbejde.
På hjemmesiden kan du se, hvilke udvalg, vi har, og hvad de laver i de forskellige udvalg
samt i bestyrelsen:
- Arbejde i udvalgene: http://www.roforeningen.dk/arbejde-i-udvalgene/
- Arbejde i bestyrelsen: http://www.roforeningen.dk/arbejde-i-bestyrelsen/

Materiellet
I KVIK har vi en meget stor bådpark med mange forskellige bådtyper. Grundlæggende
findes der to forskellige robådtyper: inrigger og outrigger. Herudover har vi kajakker samt
den nye bådtype coastal.

Inriggeren
Inriggeren er den bådtype, som nye medlemmer møder først. Det er en bred og meget
sikker båd, der klarer sig godt selv i hårdt vejr. Inriggeren er velegnet til roning på havet – i
saltvand. Ror du i en inrigger i ferskvand, vil den føles uforholdsmæssig tung.
KVIKs inriggere er klinkbyggede, dvs. at de består af et afstivet træskelet, der er beklædt
med bord (brædder), som lapper over hinanden. Bordene kan ikke tåle, at man træder
direkte på dem, derfor er bådene forsynet med bundbrædder. Man må kun træde på
midterlangremmen (det er det langsgående træstykke midt i båden i sædeniveau) og
på bundbrædderne. Inriggeren findes med hhv. syv og otte bord. Syvbordsinriggeren er
knap så stabil som ottebordsinriggeren, til gengæld er den noget hurtigere og bruges
derfor ofte til kaproninger.
Åregangen/åregaffel/svirvlen (der, hvor åren spændes fast på båden) sidder på bådens
kant - essingen. Heraf kommer navnet inrigger. I inriggeren har hver roer en åre. Båden
findes som to-åres eller fire-åres og har altid en styrmand.
I KVIK har vi flere inriggere, hvor beklædningen er af glasfiber i stedet for træ.
Egenskaberne er næsten de samme som hos træbådene.

Outriggeren
Outriggeren er en lang og smal bådtype. Som navnet siger, er åregangen placeret på et
stativ (riggen) ud fra båden. De fleste outriggeres er i dag bygget af glas- eller kulfibre.
Kaninhæftet – årgang 2017
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Glatte både kaldes kravelbyggede.
Outriggeren er en teknisk mere krævende båd at ro, fordi den er meget let og meget
ustabil. Den er samtidig skrøbelig og kan derfor kun roes på roligt vand. Til gengæld er
den meget hurtig, og bruges derfor især til kaproning. Outriggeren findes med en eller to
årer pr. roer og med eller uden styrmand.
Hovedparten af KVIKs outriggermateriel ligger på Bagsværd Rostadion. Men enkelte
både ligger også permanent i Svanemøllen. Det er fortrinsvis de mere stabile outriggere,
heriblandt gigbådene.

Coastalbåde
Coastalbåde er en ny bådtype i Danmark. Den er bygget til at ro med på havet, dvs. at
den kan klare store bølger. Den er derfor meget sødygtig. Coastalbåden er også en
outrigger, da årene fastgøres i svirvler, som sidder på rigge ud for bådens kant.
Coastalbåde findes kun med dobbeltårer, altså hvor hver roer har en åre i hver hånd.
Coastalbåde er bygget af glasfiber. I KVIK har vi p.t. en singlecoastal, en dobbeltcoastal
og en firer med styrmand.

Åren
Årerne findes i to typer: Scullerårer, der benyttes til dobbeltriggede både (både, hvor
roeren har en åre i hver hånd) og en lidt længere åre til enkeltriggede både. Årene er
fremstillet af enten fiber el. træ (sidstnævnte er efterhånden sjælden).
Styrbords- og bagbordsåre er spejlvendt af hinanden, idet de har et indbygget smig
(hældning) ift. åregangen. Man skal derfor altid placere årene i den rigtige side og, hvis
de er nummererede, på den rigtige plads. Hvis du kigger på roerne i båden fra
styrmandspladsen, så er den rigtige side: højre side – årer, som er markeret med grønt
(styrbordsside) og venstre side for årer, der er markeret med rødt (bagbordsside).
Fiberårenes åreblad er udformet enten som træårene, også kaldet Maconårer, eller som
"bigblades", dvs. med en noget større asymmetrisk overflade. Årens blad er temmelig
skrøbeligt. Derfor skal åren altid bæres med bladet fremad, så man kan se det, og man
bærer altid kun en åre ad gangen.
Skaftet på årene er hult af hensyn til vægt, styrke og smidighed.

Skadesrapport
Alle kan komme til at lave en skade på en båd. Man hæfter ikke økonomisk for det, hvis
det er almindelig uagtsomhed, men man kan blive bedt om at hjælpe med at udbedre
skaden.
Hvis du laver eller opdager en skade på en båd, skal du udfylde en skadesrapport samt
sætte et "under reparation"-skilt på tavlen og på båden. Dermed undgås det, at andre
tager den skadede båd og får deres rotur ødelagt. Ligeledes mindsker en hurtig
udbedring, også skadens omfang. Små, mindre reparationer udfører du dog selv og kan
naturligvis få hjælp til det.
Skadesrapporten er en hjælp til materialeforvalteren, da det er en uoverkommelig
12
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opgave, at kontrollere samtlige både for fejl og mangler sæsonen igennem. I rosæsonen
vil alle rapporterede skader blive repareret hurtigst muligt.

Reserverede både
Der er flere faste hold, som træner til langdistancekaproning. Af hensyn til deres træning
er der reserveret faste både til disse roere. Ved opslag i hallen er det markeret, hvilke
både der er reserverede.

Kajakken
I KVIK har vi kun turkajakker. Indtil videre ingen havkajakker. Vi har en del
single-turkajakker af forskellig sværhedsgrad og et par dobbeltkajakker.
Turkajakker kan opdeles i stabile og mere ustabile typer. Vi har begge dele. De mere
stabile typer er velegnede til nybegyndere og folk, der ikke har så god balance. De mere
ustabile er til folk, der har en god balance, og så er de hurtige, og derfor gode at ro
stærkt i.
Til kajakroning bruges som bekendt en helt anden teknik end til de øvrige både. Roeren
sidder stille og bruger en pagaj i stedet for en åre. Kajakkens sæde og sparkstøtte
spændes fast i en bestemt stilling under hele turen. Nede ved sparkstøtten sidder der en
rorpind, som styres med fødderne under roningen.

Afslutning

Vi håber, at vi med dette hæfte har givet dig den fornødne information, som du vil få
brug for som nystartet roer i KVIK. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at
spørge. Vi håber, at du med dit medlemskab her hos os vil føle dig hjemme og
velkommen og motiveret til at gøre rosporten til din foretrukne sport.
På de efterfølgende sider kan du læse lidt om kommandoer og instruktionsforløbet.
Nyttig viden for en kommende roer og viden, der er nødvendig, hvis du vil have
maksimalt udbytte af dit medlemskab.
Hvad der er maksimalt udbytte, er naturligvis forskelligt fra person til person. Vi forsøger i
fællesskab at skabe nogle gode rammer for vores roning, men det er op til den enkelte
at udfylde dem. Gør det! Vær aktiv! Bland dig så meget, du har lyst! Der er mange
muligheder, og hvis du savner nogle aktiviteter, så tag initiativet og vær med til at sætte
dem i værk!
Endnu en gang: ”Velkommen til Roforeningen KVIK.”
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Kommandoer du skal lære
Kommando
1 og 2 klar til at gå om bord
samme for 3 og 4
(1 og 2) Om bord
samme for 3 og 4
1 og 2 klar til at gå fra borde
samme for 3 og 4
1 og 2 fra borde
Vi går agter
Balance

Til roning klar

Ro væk
Vel roet eller Det er vel
Småt roning
(evt. Styrbord / Bagbord)
Lige træk
Kvart åre

Åren ud
Åren langs
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Hvad gør man?
Den ene fod sættes ned på
bund-brættet, mens
vægten holdes på den
anden fod.
En hånd på hver side af
båden, og den anden fod
sættes ved siden af den
første.
Fødderne sættes først på
bund-brættet, man tager
fat i siden af båden, rejser
sig og sætter den ene fod
på pontonen.
Den anden fod sættes på
pontonen.
De roere der sidder
nærmest anlægsstedet
trækker båden agter
Roerne sidder i Vel Roet
stilling og holder åren på
essingen (kanten af båden).
Styrmanden skaber
balance ved at flytte sig.
Man kører helt frem med
sædet, strækker armene og
sidder med let bøjet
overkrop.
Åren sættes i vandet, og
man påbegynder roningen.
Roerne indtager Vel roet
stilling.
Åren trækkes let gennem
vandet, ingen kraft i taget.
Alle ror med almindelig
styrke
Åren trækkes ind mod
midten af båden, roeren
fatter med en hånd på hver
side af klemringen og stor
afstand mellem hænderne.
Åren skubbes ud på plads.
Roningen fortsættes.
Åren slippes med den hånd,
der er nærmest bådens
midte. Roeren læner sig
(langt) tilbage, og åren
14

Hvorfor gør man det?
Roerne skal 2 og 2 i båden,
og balancen skal holdes.
Balance og samtidighed

Roerne skal op af båden
samtidigt, og balancen skal
holdes.
Balance og samtidighed
For at gå tilbage (’agter’
betyder ’tilbage’ ift. bådens
retning).
Man skaber ligevægt i
båden.

Man er klar til at ro.

Roningen påbegyndes.
Roningen ophører.
Man tager farten af båden,
eller drejer båden.
Man øger farten, eller har
afsluttet sin manøvre.
Båden kan komme gennem
en smal passage.

Der er igen plads til båden.
Båden kan komme gennem
en meget smal passage,
eller der kan skiftes plads i
båden.
Roforeningen KVIK
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Se til åren
Til skodning klar

Skod væk
Styrbord / bagbord fald ind

Bagbord til skodning klar,
styrbord skal ro – skod væk

Rejs åre

Lad falde
Åren på vandet

Sæt i

Sæt hårdt i
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føres over hovedet.
Roeren ser til bladet på sin
egen åre, og trækker den
ind, hvis der er forhindringer.
Roeren kører tilbage i
sædet og åren trækkes ind
til brystet. Årebladets hule
side vendes mod stævnen.
Armene strækkes og roerne
kører frem på sædet.
Den nævnte side, som har
siddet i Vel Roet stilling,
falder ind i takten.

Bruges ved roning i et smalt
farvand og ved tillægning.
Roerne er klar til at skodde.

Båden er i ”bakgear”.
Trækket er igen lige.

Roerne i styrbord sætter sig
”i Vel roet stilling”. Roerne i
bagbord sidder med strakte
ben og året mod kroppen.
Når roerne i bagbord er
halvt igennem skoddetaget
kører roerne i styrbord frem
til rotaget.
Fra Vel Roet-stilling trækkes
åren ind og rejses til lodret
stilling. Håndtaget stilles på
bundbrættet op ad
midterlangremmen med
den hule side mod agter.
Åren sænkes til vandret og
placeres i svirvlen.

Båden vendes.

Årebladet lægges ned på
vandoverfladen, og vinkles
svagt for ikke at fange
bølger.
Årebladet presses under
vandoverfladen, med
samme vinkling.
Roerne sidder med strakte
arme.
Årebladet vendes under
vandoverfladen med den
hule side mod stævnen,
dvs. det samme som til
skodning.
Roerne har strakte arme og
dermed størst styrke.

Bådens fart reduceres.
Båden holdes i balance,
roerne kan hvile.
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Bruges ved tillægning til et
højt bolværk og ved hilsen.

Roerne har afsluttet deres
hilsen.

Båden bremses.

Båden standses helt.
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Kommandoens opbygning:
En kommando række er opdelt i tre dele
1) Hvem kommandoen henvender sig til.
2) Hvad kommandoen går ud på
3) Iværksættelse af kommandoen
For eksempel:
1) Styrbord
2) Til roning klar
3) Ro væk
Siges der intet under punkt 1, gælder kommandoen alle roere. Det er vigtigt, at alle
kommandoer bliver sagt klart og tydeligt. Styrmanden skal sikre sig, at de berørte roere er
parat til at udføre den givne kommando.

Forslag til et instruktionsforløb
Introduktionsdagen (opstart af instruktionen)
I robassinet:
Instruktøren viser rotaget, og forklarer:
● Klar til at gå ombord
● Ombord
● Klar til at gå fra borde
● Fra borde
● Åren på essingen
● Til roning klar
● Ro væk
● Det er vel (vel roet)
● Åren på vandet
● Sæt i
● Sæt hårdt i
● Til skodning klar
● Skod væk

På land skal du lære:
● Hvordan gør man båden klar til at komme på vandet?
● Hvilket sikkerhedsudstyr tager man med?
● Hvor må man træde i båden?
● Hvordan løfter man båden, når den skal ud eller op ad vandet?
● Hvad er styrbord og bagbord (en mulig huskeregel: bagbord er rød, som en
baglygte og er ’bagerst’ i en almindelig inrigger)?
● Hvordan skriver man båden ud og hjem?
På vandet skal du lære:
På vandet repeterer man kommandoerne og øver:
● At sætte årene samtidigt i vandet
● Køre roligt frem
Kaninhæftet – årgang 2017
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●

1.

Samtidighed

Rodag efter introduktionsdagen

På land skal du:
● Gøre båden klar
● Repetere, hvor du må træde i båden
● Kende forskel på styrbord og bagbord
På vandet skal du:
● Repetere og lære kommandoerne:
● Småt roning
● Lige træk
● Åren langs
● Have fokus på følgende teknik:
● Rette håndled, når du trækker i åren
● Din holdning
● At sætte årene samtidigt i vandet
● At komme samtidigt ud af vandet
● Køre langsomt frem på sædet
● Samtidighed

2.

Rodag

På land skal du:
● Gøre båden klar uden instruktørens vejledning
● Få information om, hvad de større dele af båden hedder, som fx bord, skot,
spændholt, osv.
● Fortælle og vise, hvordan du løfter båden ned og op ad vandet
På vandet skal du:
● Repetere kommandoerne og roteknik fra tidligere rodage
● Lære følgende:
● At bytte plads i båden – både på KVIK-måden og racermåden
● At styre og give kommandoer på åbent vand
● Få information om roningens facetter og det sociale liv i klubben.

3.

Rodag

På land skal du:
● Gøre båden klar uden instruktørens vejledning
På vandet skal du:
● Repetere og lære kommandoerne:
● Kvart åre
● Åren langs
● Rejs åre
● Repetere kommandoerne og roteknik fra tidligere rodage
● Lære følgende:
● Tryk på åren (lave noget, dvs. bruge benene)
● At åren er dækket af vand i hele rotaget
● At dit åretag er jævnt accelererende og kontrolleret (ikke ruske)
Kaninhæftet – årgang 2017
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4.

Rodag

På land skal du:
● Gøre båden klar uden instruktørens vejledning
På vandet skal du:
● Repetere kommandoerne og roteknik fra tidligere rodage
● Lære følgende:
● At ro stærke (få fart på båden)
● At lave en lille pyramide (få fart på båden)
● Vende båden styrbord- og bagbord rundt på åbent vand
● At lægge båden til ved bådebroen/pontonen.

5.

Rodag

På land skal du:
● Gøre båden klar uden instruktørens vejledning
På vandet skal du:
● Repetere kommandoerne og roteknik fra tidligere rodage
● Lære følgende:
● Få information om daglig roning, morgenroning, coastalroning,
racerkanintræning og motion+.
● Få information om kanindåb, at kaninerne skal arrangere festen, osv.
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