
 

Confidentiality - None (C1) 

Motions- og langtursroning i Berlin 

Overblik roning i Berlin 

Ca. 6% af byens areal bedækes af vand i form af floderne Havel, Spree og søerne. Vi har ca. 58 

roklubber i Berlin. Mellem ti og femten dyrker kaproning – resten motionsroning og langtursroning. 

Rofarvandet er opdelt i tre regionen: Nord, sydvest og sydøst. Klubberne er sammenslutet i 

”Landesruderverband Berlin” med rocentert ved Hohenzollernkanal (LRV se kortet), nær lufthavnen 

Tegel – her dyrkes udelukkende elteroning. Det olympiske rostadion ligger i Grünau, region sydøst. 

Motions- og langtursroning forgår næsten udelukkende i toåres gigbåde (2X+, 4X+, 8X+). Inriggerbåde 

findes kun via en udstationæret Dänemarkfahrerbåd i Turngemeinde in Berlin (nr 54). 

Gennem byens centrum flyder Spree. På grund af flodens smale farvand, mange turistskibe med 

bølger osv.er det forbudt at ro i byens centrum (untagelse regattaen Quer durch Berlin i oktober 

måned). Forbudet begynder ved Oberbaumbrücke i øst. I vest begynder forbudet nær 

regeringsbygningerne Reichstagsgebäude/Bundestag. I juli-august kan motorbådenes bølger være 

forhindrene for afslappet roning i den indre by. 

Roklubber i Berlin (https://lrvberlin.de/service-presse/vereinslageplan) 
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Søer og kanaler Berlin/Brandenburg (www.wsa-berlin.wsv.de/schifffahrt)
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Roturer og farvand i region sydøst Berlin 

Udgangspunktet er Treptower RG, nr. 53 (S-Bahn Baumschulenweg)/eller RG Wiking nr. 31 (U-Bahn 

Grenzallee) 

1. CITYtour (langs resterne af Berlin-muren) 

 Neukölln-rundtur til Oberbaumbrücke, sluse ”Oberschleuse” Landwehrkanal, Urbanhafen – 

pausemulighed med restaurantskib, tilbage Neuköllner Schiffahrtskanal, Hotel Estrel, Neuköllner 

sluse (selvbetjening med en lang bådhage), Britzer Hafen, RG Wiking Berlin, Britzer 

Verbindungskanal Treptower Rudergemeinschaft (ca. 25 km, 4-5 timer) 
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2. Kleine Umfahrt 

Kleine Umfahrt (du mod bygrænsen): TRG via  Grünau/Seddinsee/Dämmeritzsee/Müggelsee eller del 

Müggelsee/Grünau (18km). Müggelsee er ca. 4km lang og 3 km bred. Ved vindstyrke 3-4 fra vest er 

Müggelsee farligt farvand for robåde! 
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3. Große Umfahrt (ud af byen til naturfloden) Treptower Rudergemeinschaft via: 

Schmöckwitz, Oder-Spreekanal, Spreenhagen,  bådene bæres 30 meter over til Alte Spree før 

Fürstenwalde (ligner Gudenå i DK), Dämmeritzsee, Müggelsee, Köpenick, Treptower 

Rudergemeinschaft. Alte Spree er smalt farvand og roes bedst med 2X+. Ved vindstyke 3-4 

fra vest er Müggelsee farligt farvand for robåde! 

 

 

Carl-Friedrich Ratz 

www.rudern-in-berlin.de 

 

 


