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Sikkerhedsinstruks for kajakroning med gæster i
Skærbæk Kajakklub
Udarbejdet:

15. February 2015 17:09

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Denne sikkerhedsinstruks gælder for kajakroning med mere end 1 gæst der ikke har gennemgået
en formaliseret uddannelse i kajakroning på minimum EPP2 niveau eller tilsvarende.

1. Identifikation af rederen
Navn og adresse på det medlem, som er ansvarlig for ro-aktiviteterne:
Navn:
Medlemsnummer:
Telefon:
Mail:

2. Sejladsaktiviteter
Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de
må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind,
bølger og sigtbarhed:
Kajakroningen forgår udlukkende kystnært i sikkerhedsbestemmelsernes zone 1.
Der benyttes kajakker med grønt mærkat, eller havkajakker med høj cockpit-kant.
Gæsteroere ror i åben kajak uden overtræk
Vandtemperaturen bør være over 10 grader
Vandtemperaturen er registreret/anslået til:
Vindstyrken bør være mindre end vindstyrke 3. Vurderes som:
Området der roes i bør afpasses efter vindretningen. Vindretningen er:
Det registreres om strømmen løber ud af fjorden eller ind i fjorden:

3. Identifikation af risici ved kajakroning med uerfarne gæsteroere
Der er ved kajakroning med uerfarne altid en forøget risiko for kæntring.
Det er ved kæntring en forudsætning at roeren kan svømme til land. Den ansvarlige roer
sikrer sig, at alle deltagere kan svømme.
Der er ved kæntring risiko for underafkøling. Den ansvarlige roer sikrer at der forefindes tørt
og varmt tøj til alle roere når de kommer på land.
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4. Tiltag til at imødegå risici ved kajakroning med uerfarne gæsteroere
Risici

Tiltag

Ved kæntring kan roeren sidde fast i kajakken

Gæsteroerne ror uden overtræk, og kan derfor let
komme ud

Ved kæntring kan roeren bliver forvirret og agere
uhensigtsmæssigt

Gæsteroere instrueres i at ro kystnært, og i tilfælde
af kæntring skal de, hvis de ikke kan bunde,
efterlade kajakken og svømme til land.

Gæsteroere kan miste kontrollen over kajakken og Gæsteroere instrueres i aldrig at ro længere fra
drive til havs pga vind eller strøm
land end den ansvarlige roer. Roningen
tilrettelægges under hensyntagen til vind og strøm
Flere gæsteroere kan få problemer på een gang.

Gæsteroere instrueres i på signal fra den
ansvarlige roer øjeblikkelig at søge land.
Yderligere instrueres de i ikke selv at forsøge at
hjælpe en nødstedt, men i stedet selv bringe sig i
sikkerhed på land

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Der roes i kajakker med grønt mærke eller havkajakker med høj cockpit-kant.
Der roes uden overtræk. Alle roere bærer redningsvest eller svømmevest.
Pagajer fastgøres til kajakken med en pagajline.
Den ansvarlige roer medbringer varmt tøj til eventuelle kæntrede roere, samt bugserline til
bugsering af efterladte kajakker.
Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:
Gæsteroerne instrueres som beskrevet i 4

6. Besætningen og dens kompetencer
Den ansvarlige roer er som minimum frigivet roer i klubben.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
Der henvises til afsnit 2, 3 og 4 ovenfor

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke
Alle bærer redningsvest eller svømmevest. Det sikres at alle kan svømme til land.
Det aftales at i tilfælde af en ulykke skal roerne samles ved kajakklubben.
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9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved
ulykker
Den ansvarlige roer medbringer en mobiltelefon i et vandtæt hylster, så der kan tilkaldes hjælp
hvis en af deltagerne kommer alvorligt til skade.

Antal_personer_om_bord.
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
Alle roere registrerer deres rotur i rokort-systemet i henhold til normal praksis i klubben.
Gæsteroere der registreres anonymt i rokort-systemet skriver deres navn, adresse og
telefonnummer i dette felt:
1
2
3
4

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion
til nye ombordværende personer inden sejladsens start
Den ansvarlige roer gennemgår denne sikkerhedsinstruks med deltagerne inden man går på
vandet.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede
hændelser eller ulykker
Hændelser der ikke har været forudset af denne instruks, rapporteres til klubbens formand eller
den ansvarlige for undervisning og sikkerhed i klubben
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