Espergærde Sejlklub
Retningslinjer og sikkerhedsregler ved selvsejlads i klubbens joller
(møntet på sejlere over 16 år)
Sikkerhedsreglerne er besluttet i bestyrelsen og forventes overholdt.
Manglende konstateret overholdelse vil i sidste ende føre til udelukkelse fra den aktuelle
aktivitet. I første omgang lukkes adgang til bookingsystem og grejrum.
Selvsejlads i klubbens joller (sejlere over 16 år):
 Der bæres altid funktionsdygtig redningsvest.
 Sejlklubbens logbog skal udfyldes hver gang før og efter sejlads med relevante
oplysninger i form af:
 navn på sejler (og hvem sejler sammen)
 dato og tid for afsejling og forventet samt faktisk hjemkomsttidspunkt
 jollens stand før og efter benyttelse – jf. tjek af jolle nedenfor
Mangler logbogen i klubben, så skriv de relevante oplysninger i en mail i stedet,
som sendes til espergaerde_sejlklub@hotmail.com med angivelse af, at logbogen
mangler.
 Bookingsystemet skal anvendes til at booke tider og giver førsteret til en jolle. Man
må ikke bare tage en jolle uden at sikre sig, at den ikke er booket af andre.
 Jollen tjekkes hver gang: Bundprop, øsekar, div. sikringer (mast, sværd, …), osv.
Eventuelle skader/mangler konstateret før eller efter sejlads skal hurtigst muligt
afhjælpes eller meddeles til sejlklubbens udstyrsansvarlige for pågældende joller.
 Sejlerne skal altid være hensigtsmæssigt påklædt (helst tørdragt og minimum
våddragt, når vandet er koldt).
 Sejlerne skal være opmærksomme i forhold til vind og vejr og skal have tjekket
vejrudsigten inden afgang.
 Sejlerne meddeler til en ”ansvarlig person”, hvornår de tager af sted, hvornår de
kommer hjem, samt hvor de sejler hen. Den ansvarlige person skal have mulighed
for at reagere på den situation, at sejlerne ikke kommer tilbage som planlagt eller
på vejrskift. Allerbedst hvis personen har mulighed for følge med fra land.
 Der medbringes telefon i vandtæt hylster (og telefonnummer til ”ansvarlig
person”).
 Sejlerne skal være erfarne sejlere.
 Sejlere (under 18) skal have tilladelse fra forældre/værge til at sejle uden følgebåd.
 For sejlere (18-21) skal forældre/værge være indforstået med, at de unge sejler
uden følgebåd.
 Når vandet er koldt (mindre end 12 grader) gælder, at man skal være to både
sammen eller/og holde sig tæt på land.
Spørgsmål kan rettes på mail til espergaerde_sejlklub@hotmail.com.

