Sejl- og sikkerhedsreglement for Søspejderne i Vordingborg
Kong Volmer Søtrop
1. Sikkerhedsbestemmelser
a) Alle medlemmer af søspejderne i Vordingborg skal være fortrolige med vand og kunne
svømme mindst 50 meter.
b) Alle som deltager i søspejdernes sejlaktiviteter skal bære godkendt redningsvest eller
svømmevest efter reglerne i Det Danske Spejderkorps ”Sikkerhedsbestemmelser for
Søaktiviteter”. Kravet gælder også ved aktiviteter på broer, kajer og moler. Personer
under 18 år skal bruge godkendt redningsvest med krave. Personer over 18 år kan vælge
at bruge anden godkendt vest, fx svømmevest eller selvoppustelig vest. Lederen af
søaktiviteten kan give tilladelse til at aftage redningsvesten ombord i et fartøj. Den
ansvarlige for søaktiviteten skal dog være over 18 år for at kunne give dispensation fra
kravet om redningsvest.
c) Alle søspejdergruppens åbne både, der anvendes til sejlads, skal være synkefri og
flydeprøves hvert år efter Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsbestemmelser for
Søaktiviteter”.
d) Alle gruppens både skal, hvert år ved sejlsæsonens start, godkendes af gruppelederen og
den søkyndige i gruppestyrelsen, samt udstyres med et godkendt fartøjscertifikat fra Det
Danske Spejderkorps.
e) Alle gruppens både er ved ture af flere dages varighed, udstyret med nødblus og
nødraketter.
f) Al sejlads uden for tropsarrangementer skal godkendes af gruppelederen eller den
søkyndige.

2. Besætning i ålborgjoller
a) Minimum 3 personer, hvoraf mindst 1 skal være fartøjsfører.
b) Maksimum 6 personer, hvoraf mindst 1 skal være fartøjsfører.
c)

2 fartøjsførere

d)

1 med duelighedsbevis

3. Sejlområder
a) Fartøjsfører : Indenfor linjen mellem Oringe, Trellegrundskosten og Dehnshytten.
Vintersbøllebugten med forsigtighed.

b) Duelighedsbevis: Fri sejlads.

4. Logbog
a) Inden start skrives dato, besætning, start og forventet hjemkomst tidspunkt, oplysninger
om vind og mål for turen.
b) Ved hjemkomsten anføres hjemkomsttidspunkt, sejltid udregnes, og der skrives en
udførlig beretning over turens forløb.
c) Eventuelle skader skal noteres og desuden skal gruppelederen underrettes herom.
d) Tilladelse til lån af anden patruljes båd skal indhentes hos patruljelederen.

5. Vejledende bestemmelser når ovenstående ikke overholdes
a) Ved overtrædelse af sejlreglementet kan der gives sejlkarantæne til enkeltpersoner eller
til hele patruljen.
b) Undladelse af punkt 4c, medfører sejlkarantæne for hele patruljen indtil skaden er
udbedret og reparationen er godkendt af gruppelederen eller den søkyndige i
gruppestyrelsen.

6. Uniform
a) Der bæres mørkeblå søspejderuniform og lyseblåt tørklæde.

7. Generel adfærd
a) Foruden disse regler gælder de almindelige regler for færdsel til søs, overholdelse af
søvejsregler, undgå støjende adfærd, udvisning af høflighed og hjælpsomhed overfor
andre m.m.
b) Dispensation kan kun gives af gruppelederen eller den søkyndige i gruppestyrelsen.

Vedtaget af gruppestyrelsen, 14. juni 2016

