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Sikkerhedsinstruks for roning
med gæster i Nibe Roklub.
Bemærk: gæster må kun tages med på tur efter forudgående aftale
med et bestyrelsesmedlem!
Udarbejdet: 27. maj 2013 14:16

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Inriggere og kajakker tilhørende Nibe Roklub. Desuden for medlemmers private kajakker, når
der roes ud fra Nibe Roklub.

1. Identifikation af rederen
Nibe Roklub, Aalborgvej 1, 9240 Nibe

2. Sejladsaktiviteter
Instruksen gælder på ture, hvor et fuldt frigivet medlem har en ikke-rokyndig gæst/flere
gæster med på tur. Hvis gæsten er frigivet roer i anden klub, gælder samme regler som for
medlemmer af Nibe Roklub.
Vindstyrke og bølger må ikke volde problemer for roerne.
Kystlinjen skal hele tiden kunne ses fra båd/kajak.

3. Identifikation af risici
Gæsten kan blive afkølet ved uhensigtsmæssig påklædning/ophold i vand.
Båd/kajak kan kæntre, og gæsten skal enten hjælpes op i båd/kajak eller kunne bjerge sig i
land.
Gæsten kan udmattes og ikke være i stand til at gennemføre den planlagte tur.
Der kan ske pludseligt vejrskifte.
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4. Tiltag til at imødegå risici
Medlemmet skal sikre sig, at gæsten er hensigtsmæssigt klædt og vurdere, at gæsten har
helbred til og er i form til at gennemføre turen.
Roningen skal foregå nær kysten.
Gæsten skal kunne svømme og bære redningsvest (in- og outrigger) eller svømmevest (kajak)
under hele turen.
Medlemmet skal kunne foretage nødvendige vurderinger og tiltag i tilfælde af kæntring,
vejrskifte eller andre uforudsete hændelser.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Alle inriggere og alle kajakker anvendes til motionsroning.
Der stilles samme krav til udstyr om bord som til almindelig klubroning, jvf. klubbens
reglementer.
Gæsten skal før, under og efter turen følge værtens/styrmandens anvisninger fuldt ud.
Gæsten skal kunne svømme og under hele turen bære rednings-/svømmevest, se ovenfor.
Gæsten må ikke være påvirket af alkohol eller lignende.

6. Besætningen og dens kompetencer
I inriggere skal der være en uddannet instruktør. Vedkommende fungerer som turens styrmand.
På kajakture skal det medlem, der er vært, være fuldt frigivet og kunne påtage sig ansvar i
enhver situation, der måtte opstå.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
Turen skal holdes inden for Nibe Roklubs daglige rofarvand, mellem solopgang og – nedgang og
kun i sommersæsonen.

Dog må
inriggere i stille vejr medtage et barn under 12 år. En af barnets forældre skal være i samme båd og
bærer det fulde ansvar. Barnet skal under hele turen sidde hos styrmanden og ingen andre steder.
Inrigger/kajak skal være bemandet med præcis det antal personer, den er beregnet til.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke
Der roes nær kysten, så alle om nødvendigt kan bjerge sig i land.
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9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved
ulykker
Der kan medbringes telefon.

10. 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
Turen indskrives i klubbens elektroniske protokol efter samme regler som almindelige klubture.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion
til nye ombordværende personer inden sejladsens start
Ved inriggerroning instruerer styrmanden gæsten i bådens funktion, betjening af vest og
lignende inden turens start.
Ved kajak roning foretages instruktionen af det medlem, der er vært.
Det sikres, at gæsten har forstået anvisningerne.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede
hændelser eller ulykker
Det klubmedlem, der er vært, indrapporterer straks utilsigtede hændelser til klubbens formand,
der herefter tager initiativ til afklarende møde/debriefing med alle involverede.
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