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1.

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Foreningens kajakker i forbindelse med uddannelse af medlemmer.

2.

Identifikation af rederen

Bestyrelsen for Havkajak Stevns, Fiskerihavnen 2, 4673 Rødvig
(postadresse: Møllevænget 2, 4660 St. Heddinge)
v. formand Carsten Dahlin, Tågerødvej 2, 4682 Herfølge.

3.

Sejladsaktiviteter

Uddannelse i sommerperioden med kystnære dagture i området mellem Stevnsfortet og Højstrup og ved strandene omkring Holtug Bøgeskov.
Gruppestørrelse med een instruktør: maksimalt 6 roere.
Gruppestørrelse med instruktør og hjælper: maksimalt 12 roere.
Forudsætning: vandtemperaturer over 15 grader og sigt til kysten under sejlads.
Ved lavere vandtemperatur anvendes våd-eller tørdragt.

4.

Identifikation af risici

Under roning anvendes svømmeveste, der kræver sikre svømmefærdigheder.
Roerne er uerfarne.
Særlige risici knytter sig ved fralandsvind til muligheden for at drive til søs. Stigende bølgehøjde ved større afstand fra kysten stiller stigende krav til rofærdigheder, og forebyggelse
af problemer kræver situationsbevidsthed og evne til at fastholde en kystnær placering.
Særlige risici knytter sig ved pålandsvind til
1) landgang gennem brækkende bølger på den stevnske stenkyst og
2) landgang gennem brækkende bølger ved strandene syd for Rødvig og ved Bøgeskoven.
Der anvendes ikke hjelme under roning.
Brænding, sten under vandet og refleksbølger medfører, at der ved pålandsvind skal holdes en
respektafstand fra kystlinien.
Ved klinten nord for Boesdal er landgang ikke mulig og ved klinten mellem Holtug kridtbrud og
Bøgeskov havn kan landgang være vanskelig.
Nedkøling er mulig ved længere tids ophold i vandet.
Kommunikation med mobiltelefon er ikke altid mulig ved Stevns. Specielt Bøgeskoven er uden
dækning.

5.

Tiltag til at imødegå risici

Kontrol af duelighed under ophold i vand med svømmevest gennemføres i den indledende del af kurset,
hvor der skal udføres svømning med kajak.
Uerfarne roere under 18 år ror med støtte fra egen ledsager
Makkerredning ved støtte fra kursusleder eller anden roer indlæres og kontrolleres i den indledende del
af kurset med det formål at sikre, at alle roere kan bringes tilbage i egen kajak.
Selvredning med paddle-float vises og prøves.
Kontrollen udføres af følgebåd (-e) eller af kajak(-ker) med erfarne roere.
Ved fralandsvind (vestenvind) må vindstyrken ikke overstige 6 m/sek, og sikkerhedsbåd / kajak kan
lægges mellem deltagerne og åbent hav.
Ved pålandsvind skal der sejles i områder, hvor det er muligt at komme sikkert i land eller i havn under
de herskende bølgeforhold.
Ved sejlads ud for de utilgængelige dele af klinten holdes i pålandsvind en respektafstand fra kysten,
så det tidsmæssigt er muligt at bringe kæntrede roere tilbage i en kajak, før de rammer brænding eller kysten.
Nedkøling i forbindelse med tilsigtet, længere vandophold reduceres med anvisning af egnet påklædning: våddragt eller tøj med tilstrækkeligt isolerende egenskaber, afhængigt af vejrforhold.
Nedkøling efter utilsigtet vandophold reduceres ved medbringelse af tørt skiftetøj, der forudsættes anvendt efter landgang.
Kursusledere medbringer VHF (bærbare marineradioer) til kommunikation.

6.

Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Instruksen gælder foreningens havkajakker, der er konstrueret til én roer og udstyret med dæksliner,
skørt (spray deck) og opdriftssikring gennem skot for og agter. Foreningens havkajakker er
valgt under hensyn til hensigtsmæssig stabilitet og sødygtighed for en almindelig havkajakroer.
Under uddannelse bærer alle fløjte på svømmevest, og der medbringes – tilpasset den aktuelle undervisningssituation – reb (15 meter) til bugsering, lænsepumpe og pagajflyder (paddlefloat).
Der udleveres et sæt sikkerhedsudstyr (reb, pumpe og flyder) pr. roerpar.
Desuden medbringer instruktører/hjælpere supplerende kommunikationsmidler og sikkerhedsudstyr
efter de aktuelle behov.
Elever – voksne såvel som umyndige – er forpligtet til at følge anvisninger, jf. også foreningens generelle sikkerhedsbestemmelser for ”fællesture”. Tilsidesættelse af denne forpligtelse kan medføre bortvisning fra kursus og om nødvendigt ilandsætning ved første mulighed.

7.

Besætningen og dens kompetencer

Instruksen gælder for uddannelse af nye roere. For alle roere kræves, jf. foreningens sikkerhedsbestemmelser, erklæring om svømmefærdighed og tilfredsstillende helbred.
For umyndige kræves samtidig deltagelse af forælder, værge eller tilsvarende, der har tilsyns- og støtteforpligtelse.
Kursusleder har en gyldig instruktøruddannelse fra DGI eller tilsvarende og har VHF-DSC certifikat.

8.

Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Kurser gennemføres
ved Holtug Bøgeskov nord for Holtug kridtbrud,
ved Magleby mellem Køge Sønakke og Strøby Egede og
i området mellem Stevnsfortet og Højstrup.
Der skal sejles kystnært inden for disse afgrænsninger.
Periodisk kan øvelsesområde markeres med bøjer.

9.

Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Makkerredning indøves indledningsvis for par, så der umiddelbart kan hentes støtte fra de nærmeste
roere.
Selvredning muliggøres med medbragte pagajflydere. Denne redningsmetode er vejrafhængig og er
ikke sikker for alle roere.
Bistand muliggøres med tildelte bugserliner.
Instruktører kan udføre makkerredninger ved alle vejrbetingelser og støtte roere med bugserliner.
Instruktører og hjælpere har indbyrdes sikkerhedskommunikation over VHF kanal L2.

10. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker
Der rådes til søs over VHF (bærbare marineradioer) til nødopkald over kanal 16.
Der medbringes af kursusleder røgblus o.l. til markering af nød til søs.
Der medbringes mobiltelefoner til nødopkald.
Kursusleder kan medbringe PLB (Personal Locator Beacon m. gps ≈ EPIRB) til opkald efter nødassistance, når VHF ikke får kontakt.

11. 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
Deltagerliste med kursusdeltagere og instruktører forefindes i bådhuset opslået ved foreningens log og
til søs hos kursuslederen.

12. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til
nye ombordværende personer inden sejladsens start
Deltagerkredsen/eleverne er afgrænset til den registrerede deltagerliste. Instruktører / hjælpere registreres ved kursusstart.

13. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede
hændelser eller ulykker
Der kan mundligt eller skriftligt ske henvendelse til kursusleder eller til foreningens bestyrelse / formand med henblik på en evaluering i bestyrelsen.
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