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Søfartsstyrelsens sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer
Udarbejdet første gang september 2011

1.

Nærværende revideret udgave udarbejdet på medarbejdermøde d. 27. 4. 2015

Identifikation af rederen.

Vangede Fritidscenter, Gentofte Kommune v. Johan Boas, Bomporten 1 2820 Gentofte.
2.

Sejladsaktiviteter m. medlemmer i Vangede Fritidscenter

Sejlads finder kun sted i sommerhalvåret (april - oktober) og kun når vind, vand og vejr er forholdsvis
roligt, klart og tilforladeligt.
Lokal vejrudsigt tjekkes inden afgang og kollegaer medvirker til en vurdering af sejladsens sikkerhed.
Båden er godkendt af Søfartsstyrelsen og retningslinier fra godkendelsen overholdes til hver en tid.
Herunder antal passagerer (5 personer) og afstand til kyst (1500 m).
Bruges legetøj, som badering, ski, surfbræt foregår det kun når vejret er stille (uden større bølger), samt
når vandet har en temperatur, der gør at ophold i vandet ikke er ubehageligt.
Våddragter benyttes, når det skønnes hensigtsmæssigt.
Ved brug af legetøj afpasses farten i forhold til deltagernes alder, erfaring og farvandets beskaffenhed.
3.

Identifikation af risici

Overbordfald, faldskader, afkøling, at drive væk fra kysten
4.

Tiltag til at undgå risici

Børn / unge introduceres i sikkerhed til søs – regler:
Hvor ligger sikkerhedsudstyr som anker, nødblus, brandslukker
At blive på i sin plads når båden er i fart
Ikke at rejse sig, når båden er i fart.
Forstå at respektere havet
Alle deltagere ombord bærer orange-farvede redningsvest under hele sejladsen, også i havn
Alle redningsveste og våddragter er CE-mærkede
Inden sejlads sørges for:
Alle hængelåse låses op, så der er hurtig adgang til stuverum
Sikkerhedsudstyr tjekkes
Benzintank tjekkes
Tovværk tjekkes
Mobiltelefon medbringes med Sok’s (89 43 30 99) og kollegaers tlf. nummer indkodet
5.

Fartøjet, anvendelse, udstyr, krav til deltagere.

Motorbåd Ryds 475 GT / Suzukimotor 50 HK, godkendt til 5 passagerer,
medbringer nødblus, brandslukker, anker, telefon.
At kollegaer i klubben ved, hvem der er med i båden, og hvornår turen ventes afsluttet
Børn / unge, der deltager med legetøj i vandet, skal kunne svømme
Forældre, der ikke ønsker, at deres barn deltager i sejlads med vores båd, må give besked
Børn / unge introduceres i sikkerhed til søs – regler:
Hvor ligger sikkerhedsudstyr som anker, nødblus, brandslukker
At blive på i sin plads når båden er i fart
Ikke at rejse sig, når båden er i fart.
Forstå at respektere havet

6.

Besætning.

Som fører af båden kræves:
Bestået speedbådseksamen / erhvervet speedbådskørekort
Introduktion til sejlads i netop vores båd, prøvesejlads med sejlerfaren medarbejder
Have fået gennemgået sikkerhedsregler, retningslinjer og tjeklister ved vores båd
7.

Operative forholdsregler

Som udgangspunkt er båden godkendt af Søfartsstyrelsen og retningslinjer fra godkendelsen overholdes
til hver en tid. Herunder antal passagerer og afstand til kyst.
8.

Forholdsregler ved ulykke

I tilfælde af kæntring; brug af nødblus, telefon, på forhånd sikre at deltagere forstår at holde sig sammen
ved båden til hjælp når frem.
9.

Assistance

Over mobil, til klubben eller Søværnets operative kommando. (89 43 30 99) eller (72 85 00 00 )
10.

Introduktion til personer ombord

Inden passagerer tages ombord:
Børn / unge der deltager i sejlads med vores båd skal have tilladelse fra forældre
At kollegaer i klubben ved, hvem der er med i båden, og hvornår turen ventes afsluttet.
Deltagerliste med forventet hjemkomsttid sættes på opslagstavlen.
Børn / unge introduceres i sikkerhed til søs – regler:
Hvor ligger sikkerhedsudstyr som anker, nødblus, brandslukker
At blive på i sin plads når båden er i fart
Ikke at rejse sig, når båden er i fart.
Forstå at respektere havet
Introduktionen foretages af medarbejder inden sejlads påbegyndes.
Utilsigtede hændelser rapporteres til rederen umiddelbart efter hændelsen.
11.

Opfølgning

Alle medarbejdere, og andre, der gør brug af båden, forpligter sig til at læse, forstå og overholde
nærværende retningslinjer. Retningslinjerne tages op og revideres hvert forår, inden båden sættes i
vandet.

