
Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

For al sejlads i Struer FDF gælder:
o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler,

skal som minimum altid følges.

. Denne instruks omfatter kredsens kanoer.
o I forbindelse med afvikling af sejlads skal der udpeges en sejladsleder.
. Sejladslederen er altid en voksen med sejladserfaring.
. Sejladslederens ansvar er:

. At aktiviteterne foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

. At kanoerne. er sødygtige og udrustet til den pågældende sejlads,

. At sejladsen foregår efter gældende søvejsregler og kun, når
vejrforholdene ti I lader det.

At sikre, at alle børn har de fornØdne forældretilladelser.
o At aktuel vejrudsigt er indhentet inden sejladsen.
. At alle er instrueret i, hvordan de skal forholde sig ved evt. kæntring
. At alle er instrueret i, hvordan man "opf ører" sig i en kano.
. At der er de fornØdne mobiltelefoner og telefonnumre til stede, herunder

konta kttelefon nu mre på foræld re.

. At der er givet den fornødne besked om sejladsen
o At nedenstående retningslinjer overholdes
. At have formandens mobiltelefon nr. indkodet på sin mobil

rdentifikation af kredsen og dennes juridisk ansvarlige person:
Struer FDF, Nordvestvej 15, 7600 Struer
Struer FDF's bestyrelse, bestyrelsesformand Thomas Thiel, tlf. nr: 41429600

Sejladsaktiviteter:
For al sejllads i kanoer gælder følgende:

.' Vandtemperatur: Min. 10 grader

. Kanosejlads foregår vejledningsvis i perioden fra 1. maj til 31. oktober, men
det er vandtemperaturen, der er afgØrende.

. Vindstyrke ved kanosejlads: Max. 5 m/sek

. At alle ombordværende bærer redningsvest med skridtstropper. BØrn tjekkes
inden ombordstigning,

r Alle har en påftæOning på, der passer til det aktuelle vejr. BØrn tjekkes inden
ombordstigning.

. Alle fartøjer har opdriftsblokke og er synkefri. Der er træksnore og Øser i

kanoerne.



o Hvis der sejles et sted, hvor der. ikke kan forventes hjælp fra 112 inden for 30

min, skal der som minimum være 1 tilstede, der har et godkendt

førstehjælpsku rsus.

Forskellige former for sejllads:
Der skelnes i Struer FDF mellem følgende former for sejllads: Kanoleg, kystnær
sejllads, sejllads på åbent vand og tursejllads/andet.
Der gælder fØlgende retningslinjer, for hver af de fire typer sejllads:

Kanoleg:
. Der sejles kun på lavt vand - vandet går sejlerne til livet.

. Der sejles inden for et opmærket/afgrænset område

. Der sejles kun i dagslys

. Der sejles kun i godt vejr - og hvis vind kun ved pålandsvind

. Der er mindst en voksen hjælper på land ud for sejlområdet.

. Hvis ikke deltagerne har skiftetøj på land/kan komme indendørs i varmen
umiddelbart efter en evt. kæntring medbringes der tæpper eller lign. afhængig
af vejret.

. Alle bØrn har forældregodkendelse til at deltage i kanoleg.

. Voksne hjælperne i kanoerne er bekendt med hvilke bØrn, der evt. ikke er
fortrolige med vand.

. Der kan deltage voksne, der ikke kan svØmme/ men de tæller ikke med i

' antallet af voksne

Kystnær sejllads:
. Kystnær sejllads er f.eks. når der sejles rundt om MøgelØ i JulsØ, i/ved Struer

Havn eller langs kysten ved Kilen. Der er ikke længere til land end at deltagere,
der har aflagt 200 m svØmmeprøve kan svømme i land.

. Der sejles kun i godt vejr
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. Der er som minimum følgende antal voksne, der kan svømme med på vandet:

Minimum
antal
voksne

Puslinge Tumlinge Pilte Væbner Senior
væbner

Seniorer

Kanoleg 1 i hver
kano

1 i hver
kano

Må sejle
alene

Må sejle
alene

Må sejle
alene

Må sejle
alene

Kystnær
seillads

1 i hver
kano

1 i hver
kano

1 i hver
kano

1pr3
kanoer

tpr4
kanoer

tpr4
kanoer

Åbent vand Sejler
ikke Sejler ikke 1 i hver

kano
Lpr2
kanoer

Lpr4
kanoer

tpr4
kanoer

Tursejllads
/Andet

Sejler
ikke Sejler ikke Sejler ikke Afhænger af

sværhedsgrad
Afheenger af

sværhedsgrad
Afhænger af

sværhedsgrad

Enkelte voksne kan erstattes af Seniorer, hvis sejladslederen finder det forsvarligt. Der er
altid som minimum 1 voksen (seiladslederen) med på vandet



. Der er mindst en voksen hjælper på land ud for sejlområdet eller i følgebåd, ud

over de voksne der er i kanoerne. Den voksne er udstyret med mobiltelefon.

. Der sejles aldrig alene, man sejler minimum 2 kanoer i umiddelbar nærhed af
hinanden, så man kan hjælpe hinanden ved en evt. kæntring.

. Der medbringes minimum 1 ekstra padle pr. kanohold.

. Hvert kanohold medbringer som minimum 1 vandtæt pakket mobiltelefon.

. Hvis ikke deltagerne har skiftetØj pe land/kan komme indendØrs i varmen' 
umiddelbart efter en evt. kaentring medbringes der tæpper eller lign. afhængig
af vejret.

. Alle bØrn har forældregodkendelse til at deltage I kystnær sejllads.

. Voksne hjælperne i kanoerne er bekendt med hvilke børn, der evt. ikke er
fortrolige med vand,

. Der kan deltage voksne, der ikke kan svØmme/ men de tæller ikke ped i

antallet af voksne

Ved sejllads i mørke gælder følgende ekstra krav:
'. Der skal være min to voksne med i en følgebåd.

. Der medbringes en kraftig lygte

. Der er reflekser på kanoerne

. Alle kanoer skal medbringe lys, der kan tåle vand.

. Alle sejler i umiddelbar nærhed af følgebåden (ikke længere væk end at

. man kan se hinanden og tale sammen)

Åbent vand:
. Sejlads på ånent vand er f.eks. når der sejles over til Møgelø i lulsø eller på

tværs af Kilen. Der er længere til land, end deltagerne forventes at kunne
SVØMMC.

. Kun deltagere, der har aflagt 200 m svømmeprØve eller besidder tilsvarende
svømmefærdigheder, må deltage i sejllads på åbent vand,

. Der sejles kun i godt vejr

. Der sejles kun i dagslys

. Der er mindst en voksen hjælper på land ud for sejlområdet eller i følgebåd ud

over de voksne, der er i kanoerne. Den voksne er udstyret med mobiltelefon.

. Der sejles aldrig alene, man sejler minimum 2 kanoer i umiddelbar nærhed af
hinanden, så man kan hjælpe hinanden ved en evt. kæntring.

.. Der medbringes minimum 1 ekstra padle pr kanohold.

. Hvert kanohold medbringer som minimum 1 vandtæt pakket mobiltelefon.



o Hvis ikke deltagerne har skiftetøj medlkan komme indendørs i varmen
umiddelbart efter en evt. kæntring medbringes der tæpper eller lign. afhængig
af vejret.

. Alle bØrn har forældregodkendelse til at deltage i sejllads på ånent vand.

Tursejllads/andet:
o Tursejllads er f.eks. hvis man tager på kanotur i Sverige eller på Gudenåen.

Andet kan f.eks. være hvis man ønsker at sejle i kraftigere vind end de 5 m/s
eller i bØlger, hvor man kan forvente at vælte.

. Der udarbejdes i hvert enkelt tilfælde et forslag til sikkerhedsinstruks af den
. ansvarlige sejladsleder, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Sikkerhedsinstruksen er afpasset efter årstiden og sværhedsgraden af den
enkelte sejllads.

. Forældrene skal i hvert enkelt tilfælde give tillad'else til at deres barn må

deltage.

Inden sejllads, skal alle børnldeltagere som minimum have modtaget og
forstået følgende reg Ierl i nformation :

. Alle bærer godkendte redningsveste med skridtstrop

. Sejlerne er instrueret i hvilken påktædning, der passer til det pågældende vejr,

. Ved kæntring forbliver alle samlet ved kanoen, dog må man gå i land (med
kano) hvis man kan bunde.

. Sejlerne står ikke op eller bytter plads, mens kanoen er på vandet.

. Undgå at sejle ind i hinanden og på grund.

o Hvor sejladsen skal foregå og evt. hvad der skal foregå undervejs,

.. Hvilke redningsmidler der er med incl. reserve-padler/ pagajer.

. Alle ved hvilken kano man er makker med

. Mobiltelefonnumre udveksles så flest mulige har.vandtæt pakkede mobiler med
hinandens og lederens/ledernes telefon numre - samt 112, gerne via "tLz
dpp", der melder GPS koordinater til alarmcentralen.

Forholdsregler ved ulykker:
. Der ringes tI2 (fra lederens mobil). Herefter til bestyrelsesformandbn på ttf :

4L429600

Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer ombord er
kendt og opbevaret i land og er Iet tilgængelige i tilfælde af en
redningsaktion:

. Antal deltagende.sejlere (børn/voksne) er skriftligt nedfældet og opbevares af
leder/voksen på land eller meddeles bestyrelsesformanden via StrlS på tlf:
41429600. Brug logbladet i mappen.

. Hvis der ikke er øjenkontakt med sejlere fra land, skal rute/tidsplan også være
' skriftlig nedfældet.
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Hvordan følges op på utilsigtede hændelser og ulykker:
. Snarest efter sejladsens afslutning evaluerer deltagerne dagens hændelse.

Kredsledelsen og bestyrelsesformanden informeres altid'

. Sikkerhedsinstruksen gennemgås/ændres om nødvendigt

Godkendt af bestyretsen d. %'- H
Underskrift forman,

Sejladsreglerne tages qp til eventuel revision årligt



Jeg giver hermed min tilladelse til at mit barn:

Puslinge
Førskole-
O.klasse

Tumlinge
1.-2.

klasse

Pilte
3-4.

klasse

Væbner
5-6.

klasse

Senior
væbner

7-8. klasse

Seniorer
9. klasse -

18 år
Kanoleq
Kystnær
seillads
Abent
vand

Sejler ikke Sejler ikke

må deltage i følgende sejladser med Struer FDF (sæt kryds):

Mit barn er fortroligt med vand, dvs. jeg forventer ikke, at det går i panik, hvis det
falder i vandet.

Ja: Nej:

Mit barn har bestået 200 m svømmeprøve i svømmehal eller har tilsvarende
svømmekundskaber.
Ja: _ Nej:

Konta kt telefonn um mer:

Jeg er informeret om, at de aktuelle sikkerhedsinstruktioner og beskrivelser af de
forskellige former for sejllads kan findes på opslagstavlen i FDF-huset og udleveres
ved kontakt til en af lederne.

Dato: . Underskrift:

Kanoteg er, når der sejles på lavt vand inden for et opmærket/afgrænset område.

Kystnær sejlads er f.eks. når der sejles rundt om Møgelø i Julsø ved Silkeborg,
i/ved Struer Havn eller langs kysten ved Kilen. Derer ikke længere til land end at
deltagere, der har aflagt 200 m svømmeprøve kan svømme i land.

Sejlads på åbent vand er f.eks. når der sejles over til Møgelø eller på tværs af
Kilen. Der er længere til land, end deltagerne forventes at kunne svØmme.
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