Sikkerhedsreglement
REGLEMENT FLOK
Følgende krav skal være opfyldt:

Alder, 8 - 12 år.

Kunne svømme 50 meter eller være påbegyndt svømmeundervisning.

Være iført varedeklareret eller godkendt redningsvest med krave under al sejlads.

Sejladsen må kun foregå i lukket farvand, f.eks. Korsør Nor eller i Lystbådehavnen, inden for
molerne.
Dog må der i stille vejr (under 5 m/sek.) også sejles i området mellem læmolen og
Flådestationen.

Når der sejles, skal der altid være mindst to voksne ledere, samt et motordrevet ledsager fartøj
tilstede.

Der må maksimum være to børn i hver båd. (Optimist joller).

Inden sejladsen påbegyndes, skal vindforholdene nøje vurderes.

Hver jolle skal være udstyret med fangline og øsekar, som er surret fast.

REGLEMENT TROP
Følgende krav skal være opfyldt:

Alder, være fyldt 12 år.

Skal kunne svømme mindst 200 meter.

Være iført varedeklareret og godkendt svømme - eller redningsvest under al sejlads.

Ingen sejlads uden ansvarlig leder eller søkyndig medlem har givet tilladelse.

Ansvarlig leder eller søkyndig medlem skal orienteres om tidspunkt for afsejle og
forventet hjemkomst. Ved uheld skal ansvarlig leder eller søkyndig altid kontaktes hurtigst
muligt.

Før sejladsen påbegyndes skal der orienteres om, hvor mange både og hvor mange personer der
tager
af sted, samt hvem der er fartøjsfører for hver båd.
Der skal orienteres om hvilket sejladsområde man sejler i. (Se regler for sejladsområde)

Umiddelbart efter hjemkomst fra en sejlads, skal ansvarlig leder eller søkyndig medlem have
besked.

Inden afsejling skal bådene udstyres med grej og nød udstyr, udstyrsliste er placeret i
bådehavnen.

Der skal være min. 2 personer i hver båd. Der må max. være 5 personer i Wayfare joller, og max.
7 personer i Svendborg joller.

Sejl-journal, som er placeret i bådehavnen, skal føres før og efter hver sejlads.

Sejladsområder gældende for Way-farer og
Svendborg joller.
Sejladsen kan foregå i 4 områder, betinget af fartøjsførerens kunnen og viden.
Kravene til fartøjsførerne er opdelt i 4 kategorier.
FARTØJSFØRER 1.: OMRÅDE:

Havneindløb – Badstue rev V-bøje – Grøn molefyr ved
indsejling til Korsør Havn – Havneindløb lystbådehavn.

FARTØJSFØRER 2.: OMRÅDE:

Havneindløb – Badstue rev V-bøje - Bro ved Søskær mose.

FARTØJSFØRER 3.: OMRÅDE:
flak - Gulf´s oliepire.

Havneindløb – Badstue rev V-bøje - Omø fyr - Helleholm

FARTØJSFØRER 4.: OMRÅDE:
Smålandsfarvandet -

Fri sejlads i Østlige Storebælt - Sejrøbugt (Øst for DW 15) Bøgestrømmen til “De fire koste”.

Sejlads uden for de nævnte områder, kun med deltagelse af ansvarlig leder, og mindst
Wayfare jolle + ledsagerfartøj (Motordrevet fartøj, Svendborg jolle eller lignende kølbåd).
Eller: Svendborg jolle, eller lignende kølbåd alene.

KRAV FARTØJSFØRER 1 ( under 6 m/sek).
Alderskrav:

12 - 13 år.

Praktiske færdigheder: Klargøre jollen til sejlads.
Kontrollere jollen og grej i følge udstyrsliste.
Sætte jollen i vandet / trække jollen på land. (Way-farer).
Sætte sejl på land.
Sætte sejl i vandet.
Lette og lande ved bro.
Fortøje affendret og opgrejet.
Kaste redningsline fra jollen.
Mand over bord manøvre.
Teoretisk viden:

Kende Korpsets sikkerhedsreglement. (DDS-Håndbogen).
Vigeregler: Sejl mod motor.
Sejl mod sejl.
Brug af kompas.
Brug af sværd. (Wayfare).
Vind i forhold til jollen.
Udfylde Sejl-journal.

Øvrige krav:

Der skal være mindst 2 joller ude (Wayfare), og den ene skal føres af
en person med fartøjsfører 2.
Eller:
1 jolle alene (Wayfare) med en leder der som minimum har bestået
duelighedsprøve i sejlads.
Eller:
Svendborg jolle eller lignende kølbåd alene.

KRAV FARTØJSFØRER 2 ( under 8 m/sek).
Alderskrav:

13 - 15 år.

Praktiske færdigheder: Som fartøjsfører 1, samt.
Lette og lande fra pæl.
Lette og lande fra anker.
Lette og lande fra strandbred. (Wayfare).
Rebe sejl.
Rejse kæntret jolle. (Wayfare).
Lænse kæntret jolle. (Wayfare).
Styre på given kurs efter kompas og landkending.
Teoretisk viden:

Storskødet.
Fokkeskødet.
Bomnedhal.
Cunninghamhal.
Sætte kurs i søkort.
Rette for afdrift.
Kunne tage højde for strømsætning.
Lanterneføring for sejl, motor og fiskerbåde.
Kunne betjene alm. Påhængsmotor.

Øvrige krav:
Der skal være mindst 2 joller ude (Wayfare), og den ene skal føres af en
person med fartøjsfører 3.
Eller:
1 jolle alene (Wayfare) med en leder der som minimum har bestået
duelighedsprøve i sejlads.
Eller:
Svendborg jolle eller lignende kølbåd alene.

KRAV FARTØJSFØRER 3 ( under 10 m/sek).
Alderskrav:

15 - 16 år.

Praktiske færdigheder: Som fartøjsfører 1 og 2, samt.
Lede forårsklargøring af både.
Udbedring af havari på rig.
Udbedring af sejlskader.
Daglig vedligeholdelse af båden.
Slæbe anden båd for motor og sejl.
Manøvre båden alene i havnen.
Teoretisk viden:

Planlægge og lede sejladsen.
Kende afmærkningen i danske farvande.
Kende alm. Forekomne fyrkaraktere i området.
Kende relevante bestemmelser i søloven.
Kende alm. sejlteori.

Øvrige krav:

Der skal være mindst 2 joller ude (Way-farer).
Eller:
Svendborg jolle eller lignende kølbåd alene.

KRAV FARTØJSFØRER 4.
Alderskrav:

Mindst 16 år.

Praktiske færdigheder: Som fartøjsfører 1, 2 og 3, samt.
Teoretisk viden:

Som fartøjsfører 1, 2 og 3 samt have bestået ”Duelighedsprøve i
sejlads for fritidssejlere”

Sejlads uden for fartøjsfører 4 område, se regler for sejladsområder.

UDSTYRSLISTE, WAY-FARER OG SVENDBORG JOLLER.
- Mindst en pagaj.
- En pøs med line.
- Et øsekar.
- En bådshage.
- Et anker med 25 m. ankertov.
- En fangline.
- En redningsline.
- Et kompas.
- En vandtæt beholder med mindst 2 nødraketter (faldskærmsblus), en vandtæt lommelygte
med batterier, søkort, nødvendigt værktøj samt forbindsstoffer.
- Ved sejlads ud over område 3 medbringes også fortøjninger og tågehorn.
VED SEJLADS SKAL ALT UDSTYR VÆRE SURRET FAST (WAYFARE)
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