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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer
Udarbejdet: 14. september 2015 23:00

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer):
4 kanoer tilhørende Klausdal gruppe
Sikkerhedsinstruksen gælder også hvis Klausdal gruppe låner eller lejer yderligere kanoer til
spejderaktiviteter.

1. Identifikation af rederen
Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har
ejerskab af sejladsaktiviteterne:
Klausdal gruppe
Klausdalsbrovej 336A
2730 Herlev

2. Sejladsaktiviteter
Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og
hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og
vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed:
Der sejles kun i sommerhalvåret, dvs fra påske- til efterårsferien og når vandtemperatur er over
10 grader.
I tilfælde af meget kraftig regn, torden eller vindstyrke over 10 m/s, må der ikke sejles.
Kanoerne bruges til sejladsaktiviteter i gruppen og kan derudover udlånes til gruppens
medlemmer.
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3. Identifikation af risici
Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter)
beskrevne sejladsaktiviteter:
Spejderarbejdet går ud på at udfordre og udvikle unge mennesker og gruppens kanoer vil derfor
blive brugt til mange forskelligartede aktiviteter som i mange tilfælde vil indeholde
undervisning/oplæring i brug af kano og udfordring af gængs brug af kanoer.
Vi er ikke interesserede i at opstille en masse regler der begrænser dette brug, men det er
vigtigt at aktiviteterne foregår i trygge rammer så forældrene trygt kan sendes afsted på
kanoaktiviteter med gruppen.
Den største risiko ved sejlads i kano, er at kanoen kan kæntre eller en person kan falde i vandet.
De regler der er opstillet nedenfor har derfor alle til formål at forebygge kæntring og sikre
personerne hvis det alligevel sker.
Det er desuden vigtigt at ingen bliver væk og at man kan blive fundet og komme på ret kurs hvis
man farer vild.
Det er den der er ansvarlig for sejladsen (fx enhedslederen) der beslutter om en aktivitet skal
afbrydes eller om der skal tages specielle forholdsregler pga vejret (fx bytte om på personer i
kanoen)
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4. Tiltag til at imødegå risici
Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt
3 (Identifikation af risici):
Der skal medbringes svømmevest til alle deltagere. Børn under 10 år (dvs ulve og derunder)
eller deltagere der ikke kan svømme, skal altid være iført svømmevest når de sidder i en kano.
Børn under 6 år skal altid være iført redningsvest når de sidder i en kano.
Der skal altid deltage mindst én deltager i en sejlads, der har erfaring med at sejle i kano.
I dårligt vejr, dårlig sigtbarhed (tåge eller mørke), i områder med meget strøm eller ved større
søer skal bagerste mand i alle kanoer have erfaring med at sejle i kano.
Når der sejles over søer, skal der fortrinsvist sejles langs bredden af søen og ikke på tværs af
søen.
Når kanoen er fuldt lastet med bagage og personer skal der være minimum 10 cm fra vandspejl
til kanten af kanoen.
Kun én person af gangen må stå op i kanoen.
Når der sejles i områder hvor alle ikke umiddelbart kan se hinanden (fx på en å), skal der være
en person i alle kanoer der kender ruten. Desuden skal alle, så vidt muligt, kende (næste)
mødetid og –sted (fx frokost klokken 13 ved broen til Bagsværd sø).
Den bagerste kano skal indeholde mindst én person med erfaring i kanosejlads. Den bagerste
kano er ansvarlig for ’at alle kommer med’, så det er vigtigt at den bagerste kano ved at den er
bagerste kano.
Ved spejderaktiviteter i gruppen skal forældrene være orienteret om, at der foregår kanosejlads.
Det kan fx være ved at skrive det i halvårsprogram eller indbydelse.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens
anvisninger er beregnet til:
Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og
hvordan det vedligeholdes:
Lygter i forbindelse med sejlads i mørke (fx pandelygter) hvis der er risiko for at støde ind i
andre. Den der planlægger aktiviteten er ansvarlig for at medbringe lygter og tjekke at de virker
inden afgang.
Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:
Inden afgang skal alle deltagere vide hvem der har kanoerfaring og dermed er dem der styrer
kanoen i tilfælde af dårligt vejr/dårlige sejladsforhold.
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6. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved
ulykker
Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp:
Der skal medbringes mindst én mobiltelefon på en sejlads. Hvis kanoerne ikke sejler samlet (dvs
udenfor synsafstand af hinanden) skal der være en mobiltelefon i hver kano. Husk at opbevare
telefonerne vandtæt og fastgjort til person eller kano.
Alle telefoner skal indeholde telefonnummer til den ansvarlige leder.
Ved uheld kontaktes først den ansvarlige for sejladsen, derefter øvrige kanoer. Som sidste udvej
ringes til kontaktperson i land.

7. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om
bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en
redningsaktion
Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den
planlagte rute registreres og opbevares i land:
Ved spejderaktiviteter skal en kontaktperson i land (det kan være en leder bliver på land under
aktiviteten) orienteres inden en sejlads med oplysning om antallet af deltagere, rute og tidsrum
aktiviteten varer.
Ved udlån af kanoer, er det den person der låner kanoen der er ansvarlig for at orientere en
person i land.
Der aftales desuden et tidspunkt hvor kontaktpersonen i land får besked om at aktiviteten er
gennemført og alle er kommet i land.

8. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion
til nye ombordværende personer inden sejladsens start
Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal
foregå:
Sikkerhedsinstruks hænges op i kanoskuret, evt også i lamineret form så den kan medbringes på
sejladser.
Den ansvarlige leder sørger for at alle kender sikkerhedsinstruksen
Når kanoerne lånes ud til medlemmer af gruppen, skal den person der låner kanoen sørge for at
alle deltagere kender sikkerhedsinstruksen
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9. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede
hændelser eller ulykker
Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det
skal foregå:
Hvis der sker ulykker i forbindelse med spejderaktiviteter, skal enhedslederen sørge for at skrive
ud til alle forældre i enheden, gruppens ledere og grupperådet og orientere om hvad der er sket.
Sikkerhedsinstruksen evalueres og gennemgås på leder- og grupperådsmøde med maksimalt to
års mellemrum og altid hvis der har været utilsigtede hændelser/ulykker
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Tjekliste til ansvarlig leder for kanoaktiviteter i Klausdal gruppe
 Orientér en kontaktperson i land om tidspunkt, rute/område og antal personer (eller
efterlad en person på land)
 Tjek vandtemperaturen (fx her: http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandtemperatur), den
skal være over 10 grader
 Tjek vejrudsigten, det må max blæse 10 m/s
 Husk svømmeveste/redningsveste til alle. Børn under bæveralderen skal være iført
redningsvest. Børn til og med ulvealderen skal have vesten på, når de befinder sig i en
kano
 Husk lygter hvis I skal sejle i mørke
 Husk mobiltelefoner til alle kanoer (hvis I ikke kan se hinanden hele tiden) med nummer til
ansvarlig leder / kontaktperson i land
 Alle skal vide hvor og hvornår når aktiviteten slutter
 Alle skal vide hvem der har erfaring med at sejle i kano
 Husk at orientere alle om indholdet i sikkerhedsinstruksen. Læs gerne punkt 4 til 6 højt for
alle
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