Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer
Sidst ændret: 26. oktober 2016

1. Identifikation af rederen
Skriv navn og adresse på rederen; den person eller det organ, som har ejerskab af
sejladsaktiviteterne:
Rektor Flemming Zachariasen, Herlufsholm Skole, Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved.

2. Beskriv sejladsaktiviteter
Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvor og hvornår, de må foregå. Sæt rammer og
begrænsninger for sejladsen (vindtemperatur, vandtemperatur, lufttemperatur etc.):
Kano og kajaksejlads på Herlufsholm Skole kan defineres i 4 hovedgrupper:
1) Klasser på kanoture (endags).
2) Kano og kajaksejlads i forbindelse med idrætsundervisning.
3) Kano og kajaksejlads i forbindelse med fritidsundervisning herunder Award-ekspeditioner.
4) Udlån af kanoer og kajakker i fritiden til enkelte elever.
Primært Susåen – ved andre farvande søges tilladelse hos skolens ledelse.
Kano og kajaksejlads kan kun ske i perioden 1. maj - efterårsferien, vandtemperaturen skal i denne
periode være over 10 grader. Der skal tages hensyn til vind og vejrforhold inden udsejling.

3. Identifikation af risici
Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Beskriv sejladsaktiviteter)
beskrevne sejladsaktiviteter:
Ved sejlads på Susåen kan kæntring forekomme. I forbindelse med Award-ture, som er over flere
døgn, skal der forebygges mod nedkøling som følge af vind og vejrforhold. Ved klasseture skal det
inden afgang afklares om eleverne kan svømme. Forældre skal være informeret om turen. Ved
sejlads i fritiden skal de sejlende under hele turen have mulighed for at kontakte den for kanoerne
og kajakkerne ansvarlige lærer.

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 altid udvises godt sømandskab. Det oplyses inden afgang, hvor der sejles hen samt
hjemkomsttidspunkt.
Det skal altid være frivilligt.
På klasseture deltager altid én lærer pr. klasse. Dog minimum to lærere – den ene sejler forrest,
den anden sejler bagerst. Hvis der er elever, som ikke kan svømme, sejler de i kano med lærerne.

Der benyttes altid redningsveste ved sejlads.
Ved Award-ekspeditioner og sejlads i fritiden skal eleverne medbringe mobiltelefon, som
opbevares i en vandtæt beholder. Eleverne skal være uddannet i selvredning ved kæntring samt
udstyret med den rette påklædning, som passer til vejrforholdene. Ved sejlads på Tystrup Bavelsesøerne er det kun tilladt at sejle tæt på bredden.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/anvisninger er
beregnet til:
Beskriv det udstyr, der skal være om bord/bruges i forbindelse med
sejladsaktiviteterne:
Beskriv krav til passagerer/elever:
Skolen er indehaver af 8 kanoer (turkanoer) og 8 kajakker(havkajakker). Der er redningsveste til
alle. Alle sejlende har en pagaj/åre.

6. Besætningen og dens kompetencer
Beskriv krav til besætningens (de personer, der skal passe på passagerer/elever)
størrelse og kompetencer:
Den ansvarlige lærer på klasseture og ture i fritiden skal være rutineret kano- eller kajak-sejler.
Elever, der sejler på egen hånd, skal have gennemgået et kano/kajak-forløb i enten
idrætsundervisningen eller i fritiden.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
Beskriv operative begrænsninger:
Geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal
personer om bord:
Der sejles kun i perioden 1. maj - efterårsferien. Der sejles kun på Susåen fra Herlufsholm til
Tystrup Bavelse. Ved sejlads på Tystrup Bavelse skal der indhentes særskilt tilladelse. Der må være
maximalt 3 personer i én kano. Ingen elever sejler alene.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke
Beskriv hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, for eksempel hvis
båden er kæntret og alle ligger i vandet:
Hvis ulykken indtræffer og de sejlende falder i vandet skal disse straks søge land. Herefter
kontaktes den ansvarlige lærer.

9. Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved
ulykker
Beskriv hvordan der kan tilkaldes hjælp - også hvis båden er kæntret:
Hjælp tilkaldes på den medbragte mobiltelefon, som er sikret mod vand.

10. Forholdsregler som sikrer, at oplysning om antallet af personer om
bord er kendt og opbevaret i land og let tilgængelig i tilfælde af en
redningsaktion
Skriv hvordan oplysning om antallet af personer registreres og opbevares i land:
Før enhver udsejling opgives antallet og navnene på deltagerne. Samtidig angives
hjemkomsttidspunkt.

11. Forholdsregler som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion
til nye ombordværende inden sejladsens start
Beskriv hvem, der skal give instruktion, samt hvornår og hvordan det skal foregå:
Ved klasseture er det de medsejlende lærere, som giver instrukser om sejladsen. Ved Awardekspeditioner er det instruktørerne. Ved sejlads i fritiden er det fritidsinspektøren. Al instruktion
foregår inden udsejling.

12. Hvordan følges op på utilsigtede hændelser og ulykker
Skriv hvem, der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det
skal foregå:
Ved enhver ulykke informeres fritidsinspektør, Rektor og forældre i nævnte rækkefølge.

