
Coastalroning danner baggrund for én  

af de helt store og spændende udfordringer… 

 

Fyn Rundt i Coastal 4x+  

Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 

 

       

 

Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende coastal-projekt i 

juni måned 2015. 

Målet er at gennemføre en samlet tur Fyn Rundt, ca. 300 km. over 3 dage, - der 

benyttes en coastalbåd 4x+ og bådens besætning sammensættes af flere forskellige 

mandskaber/medlemmer. Kolding Roklub stiller en coastalbåd 4x+ til rådighed. 

                                                    

  

 

Der udsendes invitation til roklubber med coastalbåde, der kan tilmeldes som enkeltpersoner 

eller som et samlet hold. Deltagere må meget gerne være med på flere distancer. Der kræves 

erfaring med scullerroning/2 årer. 

Arrangørerne har opgaven og kompetencen at sammensætte de enkelte hold således turen 

rundt om Fyn sikres på bedste vis. I praksis vil holddannelse ske i samarbejde med distancens 

ansvarlige langtursstyrmand. 

Der bliver planlagt roet indtil senest kl. ca. 22:00 - og båden overnatter indtil følgende morgen 

kl. 04:00 - altså ingen roning mellem 22:00 og 04:00 af sikkerhedsmæssige årsager. 

 

Planen er, at starte båden fra Kolding Roklub fredag 05. juni kl. nord 11:00/syd 09:00 og alt 

efter vind og vejr - og ikke mindst vejrudsigten for alle 3 dage - afgøres det så sent som 

muligt inden planlagt start om turen starter i retningen syd eller nord om Fyn. 



Planen er, at båden slutter turen i Kolding Roklub søndag 07. juni sidst på dagen! 

 

Ved tilmelding bedes du tilmelde distancer på begge tur retninger nord og eller syd om Fyn! 

 

Der bliver distancer med gennemsnitlig 35 km. længde - enkelte distancer +/-! 

Der bliver 9 hold på turen rundt. 

Det er planen, at holdskift skal klares hurtigst muligt og vil som hovedregel dels ske fra åben 

strand ved fastlagte kendte punkter på turen rundt og dels ved roklubber undervejs. 

 

Det er planen at arrangementet skal holdes i ”lav praksis”.   

Arrangørerne følger båden fra land, og der vil, ved behov, kunne ske servicering af 

båden/holdene og evt. transport af båden på trailer, hvis en del af turen må opgives grundet 

hårdt vejr. 

Deltagerne skal selv medbringe forplejning til egen tur i båden, ligesom den enkelte deltager 

skal være påklædt til turen. Minimal bagage - skal være pakket vandtæt. 

 

Deltagerne skal ifølge en forud fastlagt plan selv sørge for transport til og fra egen tur i båden. 

Deltagere med bil opfordres til at stille bil og pladser i bilen til rådighed for passagerer, således 

alle sikres transport til og fra egen tur i båden. Yderligere håber arrangørerne på, at bilejere vil 

udlåne bilen til andre deltagere, således at alle kan blive transporteret til og fra roturen. 

Der planlægges ud fra at Kolding Roklub er ”station” for deltagerne og transport til og fra 

roturen. 

 

**Roere, der deltager på nord-turen, og skal starte lørdag morgen v. Hasmark Strand, skal 

foretage kørsel fra Kolding til Hasmark Strand fredag aften - og planlægge med primitiv 

overnatning i sommerhus til lørdag morgen 

**Roere, der deltager på nord-turen og skal starte søndag morgen i Faaborg, skal foretage 

kørsel fra Kolding til Faaborg lørdag aften - og planlægge med primitiv overnatning i Faaborg 

Roklub til søndag morgen. 

 

**Roere, der deltager på syd-turen og skal starte lørdag morgen fra Faaborg, skal foretage 

kørsel fra Kolding til Faaborg fredag aften - og planlægge med primitiv overnatning i Faaborg 

Roklub til lørdag morgen. 

**Roere, der deltager på syd-turen og skal starte søndag morgen i Kerteminde, skal foretage 

kørsel fra Kolding til Kerteminde lørdag aften - og planlægge med primitiv overnatning i 

Kerteminde Roklub til søndag morgen. 

 

Arrangørerne planlægger og koordinerer al transport, når der er klarhed over deltagere og 

biler til rådighed. 

Udgift til persontransport fra Kolding til startsted/retur dækkes i fællesskab af de personer, der 

kører med. 

 



 

Sikkerhed: 

 

Roningen foregår efter DFfR Langtursreglement, hvorfor alle bestemmelser heri skal 

overholdes. 

 

Der skal altid være en godkendt langtursstyrmand i båden på alle ture - arrangørerne sikrer 

dette. 

 

Der skal altid være min. én af arrangørerne registreret mobiltelefon med i båden på vandet. 

Telefonen skal altid være kontakt bar og funktionsdygtig. Tlf. nr. oplyses til arrangørerne 

senest ved startsted. Kontakt tlf. nr. til følge bil oplyses senest og min. til holdets 

langtursstyrmand, inden start på etapen. 

 

Arrangørerne stiller oppustelige redningsveste til rådighed for hele mandskabet i båden. 

Vestene skal medbringes i båden, dog skal rorgængeren i båden altid bære redningsvesten. 

 

Arrangørerne har til enhver tid kompetencen til at forlange turen afbrudt og hurtigst muligt få 

”kaldt” båd og mandskab i land, hvis vejr eller andet fordre dette. 

 

Alle deltagere, skal have aflagt svømmeprøve - min. 300 meter svømning, indenfor de sidste 

12 måneder.  

 

Deltagere, der er godkendt langtursstyrmænd og som ønsker at fungere som sådan på turen 

Fyn Rundt, skal fremvise langtursstyrmandsbevis for arrangørerne inden start. 

 

Båden skal føre hvidt lys - lanterne - efter mørkets frembrud. Der skal benyttes en lyskilde, 

der kan ses klart og tydeligt alle 360 grader rundt, og have min. 2 sømils synlighed i klart vejr. 

Lanternen skal placeres agter på båden, bagved styrmanden og strømforsyningen skal være 

sikker og udholdende, da den skal kunne ses klart og tydeligt under roningen i de mørke timer. 

Arrangørerne sikrer montering af stage og lanterne på båden. 

Efter mørkets frembrud SKAL medbringes en kraftig lygte. Lygten skal også benyttes til at 

signalere til de andre både, dette er langtursstyrmandens ansvar og opgave. 



Deltagergebyr: 

Pris pr. deltager/pr. tur i coastalbåden Fyn Rundt kr. 75,00 

Dækker administration bl.a. udarbejdelse af kort til hver distance, følgebil + bådtrailer, 

overnatningsgebyr ved klubber/i sommerhus undervejs osv. 

 

Bindende tilmelding senest 17.05.2015 

Tilmelding sker på elektronisk tilmeldingsblanket, som du finder på dette link: 

https://docs.google.com/forms/d/1bFMvsUZTRlQfMUUqycCk72YuW5OLvwv5_J5hhYMhczw/vie

wform?usp=send_form   

Nærmere information om planlægning, nøjagtige adresser/koordinater for skiftesteder, 

holddannelse, betaling af deltagergebyr osv. udsendes hurtigst muligt til alle tilmeldte, 

umiddelbart efter deadline for tilmelding, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bFMvsUZTRlQfMUUqycCk72YuW5OLvwv5_J5hhYMhczw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1bFMvsUZTRlQfMUUqycCk72YuW5OLvwv5_J5hhYMhczw/viewform?usp=send_form


Plan for turen Fyn Rundt i coastalbåd 4x+ (med start Nord om Fyn). 

 

fre. 05.06. kl. 11:00 N1) Kolding Roklub - Varbjerg Strand i Båring Vig ca. 35km 

fre. 05.06. kl. 15:30 N2) Varbjerg Strand i Båring Vig - Odense Roklubs sommerhus  
  Hasmark Strand ca. 40 km. 

fre. 05.06. kl. 21:00 ank. Odense Roklubs sommerhus Hasmark Strand /nat pause 

 

lør. 06.06. kl. 04:00 N3) Hasmark Strand - Kerteminde Sydstrand ca. 40km 
lør. O6.06. kl. 09:00 N4) Kerteminde Sydstrand - Tårup Strand ca. 30km 

lør. 06.06. kl. 13:00 N5) Tårup Strand - Svendborg ca. 30km 

lør. 06.06. kl. 17:00 N6) Svendborg - Faaborg efter ca. 30km 

lør. 06.06. kl. 21:00 ank. Faaborg / nat pause 
 

søn. 07.06. kl. 04:00 N7) Fåborg Roklub - Åkrog bugt/Helnæsvej ca. 30km 

søn. 07.06. kl. 08:00 N8) Åkrog bugt/Helnæsvej - Sdr. Aaby/Høstmarksvej ca. 30km 

søn. 07.06. kl. 12:00 N9) Sdr. Aaby/Høstmarksvej - Kolding Roklub ca. 35 km 

Søn 07.06. kl. 17:00 Slut - Fyn Rundt - Kolding Roklub 
 

Plan for turen Fyn Rundt i coastalbåd 4x+ (med start SYD om Fyn) 

fre. 05.06. kl. 09:00    S1) Kolding Roklub - Sdr. Aaby/Høstmarksvej ca. 35km 

fre. 05.06. kl. 13:30    S2) Sdr. Aaby/Høstmarksvej - Åkrog Bugt/Helnæsvej ca. 30km 

fre. 05.06. kl. 17:30    S3) Åkrog Bugt/Helnæsvej - Faaborg Roklub ca. 30km 
fre. 05.06. kl. 21:30  ank. Faaborg Roklub / nat pause 

 

lør. 06.06. kl. 08:00 S4) Faaborg Roklub - Svendborg Roklub ca. 30 km 

lør. 06.06. kl. 12:00 S5) Svendborg Roklub - Nyborg Roklub ca. 37km 

lør. 06.06. kl. 16:30 S6) Nyborg Roklub - Kerteminde Roklub ca. 26 km 

lør. 06.06. kl. 20:00 ank. Kerteminde Roklub / nat pause 

 

søn. 07.06. kl. 04:00 S7) Kerteminde Roklub - Hasmark Strand ca. 40 km. 

søn. 07.06. kl. 09:00 S8) Hasmark Strand - Varbjerg Strand i Båring Vig ca. 40 km 

søn. 07.06. kl. 14:00 S9) Varbjerg Strand i Båring Vig - Kolding Roklub ca. 35 km. 

søn. 07.06. kl. 18:30 Slut Fyn Rundt - Kolding Roklub 

 

 

Arrangører 

 

Uffe Lau Sørensen / Kolding Roklub 

uffelau@popp.dk  

Niels Iversen / Aarhus Roklub 

n.c.iversen@stofanet.dk  

 

   &    Kolding Roklub 

 

Begge klubber medlem af 

 

mailto:uffelau@popp.dk
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