Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Silkeborg 1
Ejer/reder:
FDF Silkeborg 1, Almindsøvænget 1, 8600 Silkeborg
Ved udlån af kanoer til andre, skal låneren følge denne instruks eller udarbejde egen instruks, som
lever op til Søfartsstyrelsens krav.
Sejladsaktiviteter:
Instruksen gælder for sejlads i kano, kajak, robåd(m/u motor) og tømmerflåde i beskyttet farvand.
Identifikation af risici
Fartøjet kan kæntre eller en person kan falde over bord
Fartøjet kan drive væk fra land, herunder også hvis man mister sin åre/pagaj eller får motorstop.
Deltagere kan bliver afkølede under sejlads i enten luft eller vand
Hurtigt vejskifte med tåge, stærk vind eller sø.
Generel forebyggelse af risikofaktorer
Lederen skal sikre at alle er iført godkendt redningsvest med skridtstrop, som passer til personens
størrelse.
Lederen skal sikre at personen er iført hensigtsmæssig påklædning, som beskytter mod nedkøling
Deltagerne skal orienteres om at følge lederens instrukser og instrueres i sikkerhed inden
sejladsen påbegyndes
Forebyggelse af risikofaktorer ved kano, kajak og tømmerflådesejlads:
Lederen skal sikre at deltagerne fortrolige med vand.
Ved fralandsvind sejles tæt på kysten, og en leder sejler yderst.
Sejlads finder sted i perioden 1.maj til 31 oktober eller når vandet er mere end 10 grader varmt
Fartøjer
Der anvendes intakte og egnede fartøjer, med enten opdriftsmidler eller dobbelt skrog.
Der sejles højst med det godkendte antal personer i fartøjerne.
Der medbringes liner til bugsering og øser, som er bundet fast.
Der medbringes årer, hvis der sejles med motor, og der ikke er andre både på vandet.
I Silkeborg kommune kræver sejlads med tømmerflåde tilladelse.
Krav til lederen ved alle typer sejlads
Have god erfaring i det pågældende fartøj,
Kunne foretage bjærgning i det aktuelle farvand og den pågældende bådtype
Være bekendt med vejrudsigten
Være parat til at afbryde sejlandsen, såfremt der opstår situationer, hvor sikkerheden kræver det
Krav til lederen ved kanosejlads
Ledere med kanoinstruktørkursus må sejle i beskyttet farvand.
Ledere med 1 dags sikkerhedskursus må kun sejle i særligt beskyttet farvand se
kort.ungsilkeborg.dk.

Lederen skal have gyldigt 8 timers førstehjælpskursus.
Sejladsbegrænsninger:
Denne sikkerhedsinstruks gælder i beskyttet farvand.
Forholdsregler ved ulykke
I tilfælde af alvorlig ulykke alarmeres 112 og lederen organiserer bjærgning af alle personer og
yder førstehjælp. Personer i vandet skal så vidt muligt på land eller om bord på et fartøj
Kommunikationsudstyr:
Lederen medbringer en mobiltelefon, som bæres på kroppen i vandtæt pose
Lederen medbringer fløjte til signalering
Kontaktperson på land
Ved sejlads skal der være en person på land, som er orienteret om antal personer, og planlagt rute
samt forventet hjemkomsttidspunkt. Denne person har også en liste over hvem der er sejlet med
kontaktinformationer i form af afkrydsningslisten for den pågældende klasse eller deltagerlisten
for en lejr evt i form af et foto.
Ved transport til og fra Møgelø afgrænses dette til liste over antal personer i hver sejlads.
Opfølgning på ulykker
I tilfælde af ulykke eller utilsigtede hændelser skal kredsledelse og bestyrelse underrettes.
Hændelsen drøftes med en anden sejladskyndig leder, for at forebygge at noget tilsvarende sker
igen.
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