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1. Regler 

Nivå Maraton er en lukket langdistancekaproning under DFfR.  

Udover de her nævnte regler er DFfR’s Langtursreglement gældende 

2. Distance  

42,195 km  

3. Rute  

Der skal roes strækningen:  

Nivå – inden om turbøje ved Mikkelborg – Rungsted – Vedbæk ‐ Skovshoved  

Pausemulighed. 

Skovshoved ‐ Vedbæk – Rungsted ‐ inden om turbøje ved Mikkelborg ‐ Nivå.  

Se yderlig detaljer på romarton.dk 

Inden hjemturen kan der holdes op til 60 minutters pause i Skovshoved Roklub.  

Bemærk følgende:  

‐ Ruteføring kan kontrolleres ved GPS‐sporing. Afvigelser fra den angivne rute medfører 

diskvalifikation.  

‐ Den officielle tidtagning registreres alene ved dommernes stopur. 

 

4. Dato og tid  

Nivå Maraton afholdes hvert år på et tidspunkt der aftales med DFfR LDKU 

Regattaperiode  

Nivå Maraton afholdes i tidsrummet fra lørdag kl. 8:00 til lørdag kl. 18:00.  

Kun både, der starter og er i mål inden for regattaperioden, får noteret en sluttid og en placering.  

Start  

Det enkelte bådhold bestemmer selv sit starttidspunkt inden for regattaperioden.  

Startdommeren kan ændre et bådholds planlagte starttidspunkt, når det er nødvendigt for at sikre 

en passende tidsforskydning mellem de startende både, eller af anden udefra kommende årsag.  

Skovshoved og Nivå foregår tidtagningen ved ind og udsejling af havnen, idet der inde i havnene 

skal roes efter havnenes særlige regler, herunder hastighedsgrænser. 

Senest 3 minutter før planlagt start fra hhv. Nivå og Skovshoved skal båden ligge klar ved før 

udsejling af havnen, hvorefter båden kaldes frem og startes.  

Husk registrering af bådmarkeringsnummer både ved ankomst og afgang.  

Mål  

Kun bådhold der er i mål senest lørdag kl. 18:00 får noteret tid.  

Nivå Roklub: Ved ankomst måles tid ved indsejling til havnen, ydermolen.   

Skovshoved: Ved ankomst måles tid ved indsejling til havnen, ydermolen.   

Husk registrering af bådmarkeringsnummer både ved ankomst og afgang.  

Hvilepause  

Der er mulighed for op til 60 minutters pause i Skovshoved Roklub ca. halvvejs i regattaen. Holdets 

tid stoppes under pausen og startes igen så snart de genoptager konkurrencen. Pausetiden måles 
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fra tidspunktet hvor båden får noteret tid i havneindsejling. Overskrides de 60 minutters hviletid, 

startes holdes tid automatisk.  

Aflysning  

Nivå Maraton gennemføres så vidt overhovedet muligt; aflysning vil kun nødtvunget komme på tale 

pga. vejrforhold efter indstilling af dommerne, for få tilmeldinger eller andre uforudsete forhold for 

arrangøren.  

5. Både  

Der kan roes i 2‐åres inriggere og 2X Coastal.  

Transport over Storebælt  

DFfR‐LDKU tilbyder i samarbejde med a/s Storebælt et antal fribilletter for bådtransporter der skal 

krydse Storebælt i forbindelse med en langdistancekaproning. Læs mere om mulighed for fribillet 

på www.roning.dk.  

6. Udstyr & sikkerhed  

Inrigger: Bådene skal være forsynet med øsekar og bådshage samt en godkendt redningsvest til 

hver person; redningsvestene må ikke stuves ned. Bådene skal være forsynet med klubstander.   

Bådene skal føre langtursflag. Bådmarkeringsnummer fremvises af styrmanden ved registrering hos 

tidtagerne.  

 

Coastal: I bådene skal være en godkendt redningsvest til hver person 

Bådmarkeringsnummer monteres i front på begge sidder. 

 

Overvågning af ruten  

Ruten kan overvåges via et elektronisk overvågningssystem*. En sporingsenhed udleveres i så fald af 

regattaledelsen til hvert bådhold ved registrering og skal være monteret i båden under hele 

regattaen fra start til mål i Nivå. Umiddelbart efter regattaen returneres sporingsenheden til 

regattaledelsen. Modtages sporingsenheden ikke retur i original stand, faktureres den fulde 

købspris til mandskabets klub. Sporingsenhederne vil kunne følges i online samt via mobil‐app. 

Nærmere oplysninger herom vil være tilgængelig på www.romaraton.dk før regattaen.  

Mobiltelefon  

Der skal altid medbringes mobiltelefon i hver båd og nummeret på denne skal være oplyst til 

regattaarrangøren før start. Mobiltelefonen i båden skal til enhver tid kunne høres, ses og betjenes 

af roeren på styrmandspladsen. Powerbank til sikring af strøm under hele turen skal om nødvendigt 

medtages 

Ved uheld, ekstraordinært hvil, oplægning af båd eller andre uforudsete afvigelser skal Nivå 

Roklub omgående kontaktes på telefon 40157464.  

7. Klasser  

Vi har ikke klasser efter køn og alder, men ved tilmelding skal alder og køn oplyses, og så 

regner DFfR’s handicap‐regnemaskine bådens handicap ud, så alle konkurrerer mod alle i de 

fire klasser. 
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DFfR har sagt OK til Forbundsmesterskabsmedaljer i Maraton til de fire ”klasser” 

2’er inrigger, åben kvinder, 42,195 km 

2’er inrigger, åben mænd, 42,195 km 

C2X Coastal, åben kvinder, 42,195 km 

C2X Coastal, åben mænd, 42,195 km 

  

”åben” betyder at det er hurtigste rene kvinde/mande båd – altså uden Handicap. Det betyder at 

kun rene kvinde‐ og mandehold deltager i forbundsmesterskabet. Forbundsmesterskabsmedaljerne 

uddeles dog kun, hvis der er minimum 4 tilmeldte i de 4 klasser ovenfor. 
 

8. Tilmelding & startgebyr  

Tilmelding sker på www.tilmeld.roning.dk/.  

Tilmelding er først gældende, når startgebyret er betalt.  

Der skal på hvert hold være en ansvarshavende styrmand med langtursstyrmandsret. Mobilnummer 

på mindst én roer fra hvert mandskab skal oplyses ved registrering.  

Ordinær tilmelding:  

Frist for ordinær tilmelding er 10 dage før regattaen kl. 12:00. Af hensyn til planlægningen 

modtages tilmeldinger gerne tidligst muligt.  Tilmelding er bindende og startgebyr kan ikke 

refunderes. Derimod kan bådhold ændres ved kontakt til arrangøren frem til start.  

Eftertilmelding:  

Eftertilmelding er mulig mod et tillægsgebyr på 350 kr.  

Startgebyr 2020  

Bådhold: 400 kr. inkl. fri kaffe/te under ophold i klubben.  

Startgebyret fastsættes årligt og annonceres i invitationen til årets kaproning.  

9. Ankomst og registrering  

Bådholdene anmodes om at komme i god tid inden officiel regattastart. Nivå vil være åben fra 

lørdag kl. 6, eller efter aftale. Alle bådhold skal registreres og have tildelt bådmarkeringsnummer 

m.m. ved regattabordet i Nivå lørdag mellem kl. 6.00 og 7.30. Ved udlevering af 

bådmarkeringsnummer skal der fremvises et gyldigt langtursstyrmandsbevis.  

GPS‐sporingsenhed  

En GPS‐sporingsenhed kan blive udleveres til hvert bådhold ved registrering og monteres i båden. 

Umiddelbart efter regattaen returneres sporingsenheden til regattaarrangøren.  

10. Tildeling af startnumre  

Der kan reserveres starttid hos startdommeren fra kl. 7.00.  

Det enkelte bådhold vælger selv sit starttidspunkt, idet startdommeren dog skal sikre en passende  

tidsforskydning mellem de startende både. Starttider tildeles med 5‐minutters intervaller. Senest 

mulige start er lørdag kl. 13.00.  

Bådholdet skal i god tid før planlagt start praje starteren, så båd, udstyr, bådmarkeringsnummer, 

langtursstyrmand og deltagernavne kan blive kontrolleret.  
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11. Styrmandsmøde/Mandskabsledermøde  

Der afholdes styrmandsmøde/mandskabsledermøde lørdag kl. 7.30 i Nivå. På mødet vil 

regattaregler og ruten blive gennemgået.  

Fremmøde af en fra hvert af de deltagende bådhold er obligatorisk, medmindre andet aftales med 

regattaledelsen.  

12. Ledelse & regattakomité  

Nivå Maraton afholdes af Nivå Roklub, www.nivaaroklub.dk.  

Regattaledelsen består af Anders Kabel, Kurt Blasen og Charlotte Prytz  

Nivå kontaktperson:  

Alle henvendelser vedrørende Nivå Maraton rettes til  

Kurt Blasen  

Mobil: 61671762   

E‐mail: kurt@blasen.it  

eller  

Anders Kabel  

Mobil: 40157464 

E‐mail: kabel@pc.dk 

13. T‐shirts  

Kan købes individuelt i forbindelse med afholdelsen af regattaen. 

Nærmere detaljer annonceres på www.romaraton.dk.  

14. Regattafest  

Lørdag kl. 19:00, afholdes festmiddag med præmieuddeling.  

Tilmelding til festen skal for såvel bådholdene som for eventuelle hjælpere ske til Nivå Roklub. 

Nærmere detaljer om regattafesten offentliggøres på www.romaraton.dk.  

15. Praktiske forhold  

Se www.romaraton.dk eller kontakt regattaledelsen.  

I Nivå Roklub er der adgang til køkken og bad og der er mulighed for at opslå telt på græsarealet 

udenfor.  

Husk at aflevere følgende til løbsledelsen umiddelbart efter løbet:  

 ‐  GPS‐enhed  

 ‐  Bådmarkeringsnummer  

 ‐  Søkort  

16. Andre oplysninger  

Information om Nivå Maraton offentliggøres på www.romaraton.dk.  

Nivå Roklub: www.nivaaroklub.dk 



ØRESUND MARATON  
 

Amager Ro‐‐‐ og Kajakklub | ARK  
RUNDHOLTSVEJ 97  (tidl. Islands Brygge 66A)| 2300 KØBENHAVN S | www.arok.dk  

Maratonkoordinator: Ragnhild Søndergård | M: 61671762 | ragnhildsondergard@gmail.com  

RUTEBESKRIVELSE  
www.romaraton.dk   

  
  

Skovshoved  
I Skovshoved skal man passere øst om molen (”Bananen”) ud for havneindløbet.  

Nivåbugten  
Syd for Nivå havn og omkring Mikkelborg er der flere lange stentanger, som er svære at se i mørke. Hold 

derfor passende afstand til kysten.  

Indsejlingen til Nivå Roklub er markeret med en pil.  

Hvilepause  
I Skovshoved Roklub er der mulighed for at gøre hvil før turen går retur til Nivå. Op til 60 minutter kan 

fratrækkes tiden fra start i Skovshoved. I klubben er der adgang til køkken og bad. Evt. medhjælpere kan 

opholde sig i klubben.  

Efter evt. pause i Skovshoved Roklub fortsættes tilbage med kurs mod Nivå.   


