
Indbydelse til: 

Danish Open Coastal Rowing 2015 

Lørdag 5. September 2015.  

Aarhus Roklub, Risskov Roklub og Egå Rosport  har fornøjelsen at invitere danske og 

udenlandske roere til regatta i coastalroning på en bane ud for Bellevue Strand 

(Risskov Roklub) på Aarhus Bugten. 

Hovedsponsor for Danish Open Coastal Rowing 2015 er EUROW ApS 

Herudover støtter organisationen Den Blå Rambla arrangementet. 

 

                       

Stævnet er for coastalbåde, typerne 1X, 2X og 4X+, og der er løb både for juniorer, seniorer 

og seniorer 50+ 

Vi opfordrer alle de klubber, der har coastalbåde til rådighed, til at deltage i denne regatta, til 

at medbringe deres egne både, og til at de låner deres coastalbåde ud til andre 

klubber/arrangørerne. På den måde får vi så mange til at ro med som muligt, - det sikrer en 

succesfyldt coastal regatta, og fremmer udviklingen af coastal roning i Danmark. 

 

Arrangørerne har ikke mulighed for og ressourcer til at indsamle coastalbåde i større omfang, 

hvorfor klubber og roere der tilmelder regattaen, og som råder over egne coastalbåde, bedes 

medbringe disse både, min. dækkende behov ved regatta. Samtidig opfordres alle klubber der 

medbringer egne både, om at udlåne disse til roere/klubber, der ikke selv råder over egne 

coastalbåde. 

INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION 

Stævnet afvikles efter DFfRs kaproningsreglementer, FISAs og Det Nordiske Roforbunds 

reglementer for coastalregatta, tilpasset danske forhold og stævnets særlige karakter. Der 

sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge – og dommerbåde på og langs banen. 

Alle deltagende både skal leve op til kravene som beskrevet i FISA coastal regatta reglement, 

samt Nordisk Roforbunds reglement for coastalregatta. 

OBS: Regattaen er for både klub – og klubkombinerede hold.  

I henhold til kaproningsreglementet skal roerne være iklædt ensartet påklædning i alle holdløb. 

 

Websites 

Stævnets website findes på roning.dk – Regattahæftet, og kan tilgås med dette link: 

http://tilmeld.roning.dk/?l=coastal  

Her findes der oplysninger om regattaen, overnatning, forplejning med mere. 

Tilmelding til regattaen skal ske via DFfRs tilmeldingssystem: http://tilmeld.roning.dk/    

http://tilmeld.roning.dk/?l=coastal
http://tilmeld.roning.dk/


Sidste frist for ordinær tilmelding er onsdag den 26. august 2015 kl. 12:00.  

Der kan efteranmeldes mod forhøjet deltagergebyr.  

 

Startgebyr betales i forlængelse af tilmelding på DFfR tilmeldignssystem. 

 

Overnatning og forplejning 

Der vil, i begrænset omfang - være mulighed for at overnatte i medbragte telte ved Risskov 

Roklub, Alternativt overnatning i roklubberne i Aarhus, Risskov og Egå. 

 

Herudover henvises til indkvartering/overnatning følgende stedet: 

http://www.citysleep-in.dk/   

http://www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Danmark/Aarhus/Hotels/Arhus-City/ 

http://da.hotels.com/ho118065/hotel-la-tour-aarhus-danmark/  

http://aarhusdanhostel.dk/ 

http://www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Aarhus/Scandic-Arhus/#.VWONBLUw-70  

 

Overnatning i telt ved Risskov Roklub, eller i roklubberne, koster kr. 50 pr. person, og skal 

bestilles og meddeles til regattaarrangørerne ved regatta tilmelding.  

Gebyr for overnatning skal ske ved bankoverførsel. 

 

Fredag 4. september fra kl. 18:00 – 21:00 og på løbsdagen den 5. september, sælges 

sandwich, frugt, vand og the/kaffe i ”Ro-cafeen” i Risskov Roklub. 

Der er også mulighed for at købe morgenmad, henholdsvis lørdag - og søndag morgen. 

Køb af morgenmad kræver forudgående bestilling. 

Betaling for morgenmad skal ske forud ved bankoverførsel. 

 

Sidste frist for bestilling af overnatning i medbragt telt/i roklubberne og morgenmad 

er mandag 31. august kl. 18:00. 

Tilmelding til overnatning i eget telt ved Risskov Roklub/i roklubberne og bestilling af 

morgenmad, skal ske på mail til n.c.iversen@stofanet.dk  

Betaling for overnatning og morgenmad via bankoverførsel, skal ske senest mandag den 31. 

august 2015 til: 

Reg.nr. 1687 - 3222624370 

IBAN-nr. DK3516873222624370  Swiftadresse/(BIC Adresse) MISPDK21 

Ved overførsel, meddel klubnavn/”nat” og el. ”mo”. 

Pris i DKK 

Overnatning i eget telt pr. person pr. nat kr. 50 

Morgenmad lørdag og eller søndag kr. 50 pr. måltid. 

Bådelån – vær med, selv om du/I ikke har en Coastalbåd! 

Er du frisk på at stille op, men ikke har mulighed for at medbringe egen båd til regattaen, kan 

du ansøge om at låne en båd at ro i ved stævnet. 
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Vi vil forsøge at samle så mange coastalbåde som muligt ved regattaen, så alle, der har lyst til 

at stille op, får mulighed for det. 

Du skal først tilmelde dig eller dit hold på sædvanligvis via DFfR tilmeldingssystemet, og 

derefter sende en mail til n.c.iversen@stofanet.dk hvor du/holdet anmoder om lån af båd.  

Meddel venligst i mailen, hvilket løb du/I er tilmeldt. Oplys hold/klubnavn samt 

oplys mailadresse for afsender, så vi kan komme i kontakt med dig/jer 

efterfølgende. 

Har du/dit hold ikke selv en båd med, og skal låne en båd, koster det kr. 100 for lån af båd, 

pr. løb.  

Beløbet betales kontant i regattasekretariatet, og senest ved mandskabsledermødet, lørdag 

morgen kl. 8:00. Beløbet tilgår direkte bådens hjemklub.  

 

Vi gør opmærksom på at evt. opståede skader på lånte både skal afklares direkte mellem 

bådens hjemklub og lånerne. 

Er arrangørerne medvirkende til at forrette skade på en båd under arrangementet, er 

arrangørerne forpligtet til at sikre udbedring af evt. skader. 

Skader er alt andet en alm. slid, der vil opstå ved brug af bådene, ved et sådan arrangement. 

”Lån ” af lokal styrmand. 

Man kan, så vidt det er muligt ”låne” en lokalstyrmand til løbene. Især ungdom og helt nye 

roere vil vi prioritere højt at hjælpe med en styrmand. 

Send en mail til n.c.iversen@stofanet.dk og anmod om en lokal styrmand. Du/I bliver 

kontaktet efterfølgende for konkret aftale om ”lån” af lokal styrmand. 

 

Faciliteter i Risskov Roklub. 

Tæt på Risskov Roklub findes parkeringspladser og mulighed for trailerparkering. Klubben 

stiller omklædningsrum og bad til deltagernes disposition. 

Regattasekretariatet findes i Risskov Roklubs lokaler og er åbent fredag 4. september kl. 18:00 

– 21:00 og på løbsdagen fra kl. 7:00.  

Løbskontoret vil dels registrere ankomne deltagere, dels svare på spørgsmål vedr. 

arrangementet osv. 

 

Ankomst med trailer. 

Bådene skal være på regattaområdet ved Risskov Roklub senest på løbsdagen kl. 8:00. 

Klubber og deltagere, der ankommer med både på trailer, får anvist plads for aflæsning, 

parkering af trailer og placering af bådene på land. 

Bådene sættes i vandet via sliske/slæbested & eller fra sandstrand, lige ud for Risskov Roklub. 
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Specifikke oplysninger om stævnet: 

A: Stævnet afholdes ved Risskov Roklub,  

Bellevue Strand, Risskov, lørdag 5. september 2015 med 1. start kl. 10:30 

B: Der udskrives nedenstående løb.  

Deltagelse for klub- som klubmixhold. 

Hver roer kan deltage i max. 2 løb.  

Juniorer kan deltage i åbne C4X+ løb for juniorer (15-18 år) 

Klasser med mindre tilslutning, kan slås sammen til et løb.  

Klassen ”50+” er kun for roere fyldt 50 år eller ældre.  

Der foretages ikke handicap beregning.  

Det er tilladt at deltage med en ”lånt” lokalstyrmand. 

C: Løbsliste: 

101 5. september 2015 

 

3000m JW4x+ coastal - Junior piger C4x+  

102 5. september 2015 

 

3000m JM4x+ coastal - Junior drenge C4x+  

103 5. september 2015 

 

3000m JW/JM4x+ coastal - Junior Mix C4x+  

104 5. september 2015 

 

3000m W1x coastal - Kvinder åben C1x  

105 5. september 2015 

 

3000m M1x coastal - Mænd åben C1x  

106 5. september 2015 

 

3000m MW1x coastal - Kvinder 50+ C1x  

107 5. september 2015 

 

3000m MM1x coastal - Mænd 50+ C1x  

108 5. september 2015 

 

6000m W2x coastal - Kvinder åben C2x  

109 5. september 2015 

 

6000m M2x coastal - Mænd åben C2x  

110 5. september 2015 

 

3000m MW2x coastal - Kvinder 50+ C2x  

111 5. september 2015 

 

3000m MM1x coastal - Mænd 50+ C2x  

112 5. september 2015 

 

6000m W/M2x coastal - Mix åben C2x  

113 5. september 2015 

 

6000m W4x+ coastal - Kvinder åben C4x+  

114 5. september 2015 

 

6000m M4x+ coastal - Mænd åben C4x+  

115 5. september 2015 

 

6000m MW4x+ coastal - Kvinder 50+ C4x+  

116 5. september 2015 

 

6000m MM4x+ coastal - Mænd 50+ C4x+  

117 5. september 2015 

 

6000m W/M4x+ coastal - Mix åben C4x+  

D: Antallet og typen af løb er endelig. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre i rækkefølgen 

og starttiderne i tilfælde af, at løb udgår eller på grund af andre uforudsete hændelser. Den 

endelige rækkefølge af løb offentliggøres efter den ordinære tilmeldingsfrist er nået. 



 

Der afholdes ikke forsøgsløb, men der roes i afdelinger, hvis antallet af tilmeldte hold 

overstiger antallet af tilgængelige både, eller hvis antallet af både i en klasse er større, end 

hvad der skønnes forsvarligt at have på banen samtidigt. 

 

Tilmelding. 

E: Startgebyrer: C1X: 105,- kr. C2X: 210,- kr. C4X+: 525 kr. (inkl. gebyr for tilmelding og 

brug af regatta-systemet). 

Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystemet 

 

Hver roer må kun stille til start i 2 løb ved denne regatta. 

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke.  

Efteranmeldelse er mulig ved forhøjet gebyr.  

Der kan kun efteranmeldes til løb, hvor der ved den ordinære tilmelding er tilmeldt et eller 

flere hold. Nye løb oprettes ikke. 

F: Banen er en 3-kantbane udlagt langs Bellevue Strand og ud i Aarhus Bugten. 

Banen skal roes 1 gang rundt ved 3000 m løb og to gange rundt ved 6000 m løb. Der 

foretages start over udlagt startlinje mellem 2 startbøjer. Målgang over udlagt mållinje mellem 

2 udlagte bøjer.  

Se eksempel på bane  -  (vises  snarest!) 

G: Anmeldelsesfristen udløber onsdag den 26. august 2015 kl. 12:00 

Spørgsmål og korrespondance rettes til arrangementskomiteen: n.c.iversen@stofanet.dk  

H: Tilmelding skal ske elektronisk via http://tilmeld.roning.dk/?l=coastal  

I: Der afholdes mandskabsledermøde lørdag den 5. september kl. 8:30 i Risskov Roklub.  

På grund af stævnets særlige karakter, de særlige baneforhold osv. vil roere fra klubber, der 

ikke er repræsenteret ved mødet, blive nægtet start.  

Styrmændene i coastal 4X+ har mødepligt til mødet. 

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, 

hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt. 

J: Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse/evt. afdelinger. 
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