
Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Agedrup

Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter SOfartsstyrelsens regler. Afuigelser fra denne instruks skal aftales
med rederen.

1 ldentifikation af reder

FDF Agedrup
v/bestyrelsen

Oldermandsgyden 8 -5320 Agedrup

2 Sejladsaktiviteter
Gelder for al sejlads der finder sted ved vandtemperatur fra minimum 13 grader, med en maksimal
vindhastighed pi 4 m/s og som foregir i dagslys. Herudover folges "de 8 kanoregler" ved kanosejlads (se

bilag 1)

3 ldentifikation af risikofaktorer
1. AfkOling under sejlads.

2. AfkOling ved ophold i vandet efter overbordfald/kentring.
3. Drukning efter overbordfald/kentring.
4. Risiko for adskillelse af gruppen der hindrer hurtig indgriben ved overbordfald/kentring eller lignende
opstdede problemer.

5. Deltagernes uvidenhed om sejladsen, fartOjet, bekledning og udstyr 6. Fejlbehaftet eller
uhe nsigtsmassigt udstyr.
7. Anden trafik i form af skibe/bide etc.

4 Forebyggelse af risikofaktorer
For at forebygge disse risikofaktorer skal den sejladsansvarlige sikre at:
1. Alf e deltagere er ifgrt bekledning som er tilpasset vejr-, vind- og temperaturforhold, og dermed sikre at
deltageren er i stand til at holde varmen under sejladsen.
2. Alle deltagere er ifort bekledning som er tilpasset vandtemperaturen, og dermed sikre at deltageren
kortvarigt kan opholde sig i vandet uden at blive underafkOlet.
3. Af fe deltagere er ifgrt redningsvest, som bares korrekt og passer til deltagerens storrelse. Alle deltagere
skal vere fortrolige med vand. Den sejladsansvarlige skal vere instrueret i redning og forstehjalp. Den
resterende besetning skal vare bekendt med redningsteknikker relevante for fart@jstypen.
4. Der tages forholdsregler for vejrforhold, fx fralandsvind, bygevejr med vindretningsskift osv., samt at alle
deltagere er gjort bekendt med retningslinjer for aktiviteten, der sikrer at gruppen ikke adskilles.
5. Alle deltagere er gjort bekendt med vigtige dele denne sikkerhedsinstruks, retningslinjer for den aktuelle
sejlads, betydningen af bekladningen, samt korrekt brug af fartojer og udstyr.
6. Alt udstyr der anvendes er i forsvarlig stand. Udstyret anvendes kun til de planlagte form6l.
7. Der holdes passende udkig og god afstand til andre trafikanter p6 vandet.

5 Fartojer og udstyr
Hvis muligt anvendes godkendte og CE-merkede og sikkerhedsmessigt forsvarlige fartojer.
Retningslinjerne for det godkendte antal personer samt vegtgranser i fartojerne skal overholdes.
Der benyttes om muligt CE-merkede redningsveste.



Der medbringes relevant sikkerhedsudstyr (som ligger i spandet merket "kano").
Der skal medbringes tilgengelig og brugbar mobiltelefon under sejladsen.

6 Krav til bemandingen
Den sejladsansvarlige skal sikre at sejladsen foregir under betryggende forhold samt som minimum have
gen nemgdet " ka noinstr ukt4r 7"
Hermed skal kravet om antal kanoer/personer overholdes; hver kanoinstruktoruddannet mi maksimalt
have 6 kanoer og L2 personer inklusive instruktoren selv p6 vandet.
Herudover overholder vi FDF's anbefalinger som er f6lgende:
Puslinge/tumlinger: 1 leder/voksen pr. kano.

Pilte: 1 leder/voksen pr. 2 kanoer
Vebnere: 1 leder/voksen pr. 3 kanoer

Seniorvebnere/senio rer: 1 leder/voksen pr. 4 ka noer.

7. Forholdsregler, som skal f6lges af besatning og passagerer:

Se punkt 2og6.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke
Se punkt 4 og 5. Herudover sejler vi altid som minimum 2 personer i fart@jet. I tilfelde af alvorlig ulykke
tilkaldes ekstern hjalp/alarmeres 1-1-2.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker
Der skal medbringes en brugbar mobiltelefon, som bares p6 kroppen i vandtet pose. Relevante numre skal
vere indkodet i telefonen inden afgang. Der skal vere matedakning i omrddet for sejlads.

10. Kontaktperson pd land
Ved sejlads skalderaltid vere en kontaktperson pi land, som inden sejladsen er orienteret om antallet af
personer, sejlrute og en detaljeret deltagerliste.
Andringer i deltagerantal skal meddeles til denne person.

En sejladsbeskrivelse med oplysninger om rute, start- og sluttidspunkt, samt andet relevant info. Et
eksemplar medbringes og et eksemplar lagges hos kontaktpersonen.

11. Sikkerhedsinstruktion
Sikkerhedsinstruksen skal gennemleses af de involverede personer over 18 6r inden afgang. Inden
sejladsen, skal sikkerhedsinstruksen formidles til alle deltagere, serligt punkt 2- 4.

12. OpfOlgning pi ulykker
Alle utilsigtede hendelser skal beskrives og derefter vurderes i forhold til om sikkerhedsinstruksen skal
revideres. Ved alvorlige hendelser skal der efterf6lgende afholdes et mode med deltagelse af rederen, de
pdgeldende sejladsansvarlige og en sejladskyndig. Pi modet beskrives hvordan sikkerheden kan forbedres,
s6 handelsen ikke kan ske igen. Sikkerhedsinstruksen revideres minimum en gang 6rligt inden sasonstart.\
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Sikkerhedsinstruksen er revideret den 27/5 af Thue Skok, Lors Hansen, Emil Rasmusselt og Hons
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