Kano- og kajakklubben Nords sikkerhedsinstruks for
dragebådssejlads
Udarbejdet 30. august 2012 af Frede Nilsson, Poul Hervard og Peter Engel på baggrund af
Søfartsstyrelsen skabelon.
Instruksen skal anvendes ved enhver dragebådssejlads, hvor ikke-medlemmer
deltager1.

0. Beskrivelse af arrangement
Dato:
Arrangør:
(Navn på organisation som deltager i arrangementet og navnet på den person som er
organisationens kontaktperson under arrangementet)
Styrmand:
(Navn på den eller de af klubbens godkendte styrmænd, som deltager op dagen)

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

2. Beskriv sejladsaktiviteter
Roning i dragebåd med ikke-medlemmer må principielt finde sted hele året. Styrmanden
vurderer på den pågældende dag om vindstyrke/vindretning, vandtemperatur og
lufttemperatur tilsammen gør det forsvarligt at tage ud med den pågældende gruppe i forhold
til bl.a. alder og påklædning. Forholdene vurderes også undervejs og om nødvendigt afbrydes
eller afkortes turen.

3. Identifikation af sikkerhedsmæssige risici
De væsentligste risici er kæntring og/eller person over bord, der i værste fald kan lede til
hypotermi (underafkøling) og drukning.
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Undtaget er klubbens Store Legedag, der afholdes omkring slutningen af august. De væsentligste elementer, dvs.
punkterne 2, 3 og 4 bliver dog altid gennemgået
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4. Tiltag til at imødegå risici
Inden deltagerne stiger i båden gives instruktion på land om:
- De risici der er nævnt under punkt 3,
- Hvordan man skal være placeret i båden,
- at svømmevest er påbudt,
- at folk ved en eventuel kæntring skal blive ved båden og derefter følge styrmandens
instruktion.
- at hver enkelt er ansvarlig for at holde øje med den makker man sidder ved siden af.
Herudover påbydes ædruelighed, og personer med vandskræk og personer som ikke kan
svømme frarådes at tage med ud.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Dragebåden er beregnet til 20 personer + 1 styrmand og evt. 1 trommeslager Alt i alt
maksimalt 22 personer. Af udstyr skal medbringes en svømmevest for hver person (skal bæres
korrekt) 1 paddel pr. person samt 1 styreåre.

6. Besætningen og dens kompetencer
Styrmanden som betjener styreåren skal fremgå af klubbens liste over godkendte
dragebådsførere. Listen fremgår af side tre på af denne sikkerhedsprocedure.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
Klubbens dragebåde må sejle på Furesøen og på Vejlesø samt på Mølleåen til slusen ved
Frederiksdal. Der må sejles i de lyse timer med max. 22 personer inkl. besætning.

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

9. Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker
Styrmand medbringer altid opladt mobil telefon i vandtæt cover med indkodet nummer på
arrangørens kontaktperson på land. Om nødvendigt tilkaldes hjælp via 112.

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
Arrangøren skal medbringe en opdateret deltagerliste på dagen for arrangementet. Listen
opbevares under arrangementet af arrangøren på land.

11. Forholdsregler som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye
ombordværende inden sejladsens start
Styrmand instruerer deltagerne inden de går ombord. Arrangørens kontaktperson godkender
instruks på egne og deltageres vegne med dato og egen underskrift nederst på instruksen.
Den underskrevne instruks indlægges i logbogen (se punkt 12).

12. Hvordan følges op på utilsigtede hændelser og ulykker
Alle utilsigtede hændelser skrives i dragebåds-logbogen, som forefindes ved roprotokollen, og
styrmanden kontakter bestyrelsen via e-mail eller på telefon umiddelbart efter arrangementets
afslutning.
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Det bekræftes hermed, at ovenstående sikkerhedsinstruks er blevet gennemgået og overhørt
af alle deltager i det aktuelle arrangement og af undertegnede som er deltagernes
kontaktperson

Dato:

Navn:

Underskrift:

Liste over godkendte dragebådsførere:
Bjarne Taulov
Frede Nilsson
Jan Rinck
Ole Rinck
Niels Lüt Petersen
Søren Boisen
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