Kano- og kajakklubben Nords sikkerhedsinstruks for
kajakpolo
Udarbejdet 26. april 2013 af Hans Ehlern og Tom Nielsen på baggrund af Søfartsstyrelsen
skabelon.
Instruksen skal anvendes ved ethvert kajakpolo arrangement, hvor der er betalende
deltagere.

1. Identifikation af rederen/den ansvarlige organisation
Kano og kajakklubben Nord, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse, ejer kajakpolo bådene og er
ansvarlig for, at denne sikkerhedsinstruks bliver anvendt som tiltænkt. Den/de af klubbens
medlemmer, som deltager på dagen, er ansvarlig for, at deltagerne bliver informeret om
indholdet i denne sikkerhedsinstruks.

2. Beskriv aktiviteter
Kajakpolo arrangementer foregår indenfor perioden 1. maj til 1. oktober. Den ansvarlige
vurderer på den pågældende dag om vindstyrke/vindretning, vandtemperatur og
lufttemperatur tilsammen gør det forsvarligt at afholde arrangement med den pågældende
gruppe i forhold til bl.a. alder og påklædning. Forholdene vurderes også undervejs og om
nødvendigt afbrydes arrangementet.

3. Identifikation af sikkerhedsmæssige risici
De væsentligste risici er at kunne komme ud af båden ved kæntring, hypotermi
(underafkøling) og drukning.

4. Tiltag til at imødegå risici
Inden deltagerne stiger i bådene gives instruktion på land om:
- De risici der er nævnt under punkt 3,
- Hvordan man skal håndtere båden,
- At svømmevest er påbudt,
- At hjelm er påbudt, ved deltagelse i kajakpolospil,
- Hvordan folk ved en eventuel kæntring skal håndtere båden,
- At en spiller skal informere de andre, hvis han forlader vandet eller spilleområdet.
- At hver enkelt er ansvarlig for at holde øje med øvrige deltagere i arrangementet.
Herudover påbydes ædruelighed, og personer med vandskræk og personer som ikke kan
svømme frarådes at tage med ud.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Båden skal være specielt bygget til polospil og roeren skal bære redningsvest. Når roeren
deltager i spil, skal roeren tillige bære hjelm.

6. Den/de ansvarlige og dennes/deres kompetencer
Den person der instruerer nye i brug af kajakpolo både, skal selv være en erfaren kajakpolo
spiller, og som minimum kunne lægge fra og til, kunne ro lige med kajakpolo båden og kunne
foretage en pagajvending (grønlandsvending).
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7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
Kajakpolo både er beregnet til en person. Instruktion af nye spillere foregår ud for klubben og
maksimalt 50 meter fra land. Det er tilladt at tage nye roere til Farum sø eller Høje klint så
længe afstanden fra land holdes indenfor 50 meter.

8. Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke
Alle deltagere skal have overhørt den instruktion som gives på baggrund af punkt 3 og 4,
herunder at alle skal bære svømmevest, håndtering af båden og forholdsregler ved en evt.
kæntring eller ved person over bord.

9. Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker
Tilkaldes af hjælp foregår af personer på land via egne mobiltelefoner. Om nødvendigt tilkaldes
hjælp via 112.

10. Forholdsregler som sikrer, at oplysning om antallet af personer der deltager i
arrangementer er kendt i tilfælde af en redningsaktion
Alle deltagere og instruktøren skal vide hvor mange der deltager i arrangementet. En spiller
skal informere de andre, hvis han forlader vandet eller spilleområdet.

11. Forholdsregler som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye
deltagere inden start
Instruktøren instruerer deltagerne inden de starter arrangementet samt løbende under den
instruktion, der altid vil foregå.

12. Hvordan følges op på utilsigtede hændelser og ulykker
Alle utilsigtede hændelser vil blive indberettet til bestyrelsen via e-mail eller på telefon
umiddelbart efter arrangementets afslutning. Kæntring og sammenstød anses som normale
kajakpolo hændelser, og vil ikke være årsag til indberetning.

Kano- og kajakklubben Nords sikkerhedsinstruks for kajakpolo

Side 2 af 2

