Sikkerhedsinstruks Larsen 25 - Den 53 ”See You”

Maj 2016

Dette fartøj tilhører Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 b. 8000 Aarhus C
Anvendes fortrinsvis til undervisning i fritidssejlads for voksne mennesker, samt til fritidssejlads, på
egen hånd, for en gruppe af sejlklubbens erfarne medlemmer, der har erhvervet duelighedsbevis.
Instruktøren på skolesejlads skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, eller tilsvarende
sejlerfaring, samt udvise godt sømandsskab.
Fartøjets drift, vedligehold, inkl. sikkerhedsudstyr varetages af sejlerskoleudvalget.
Daglig leder: Martin Poulsen tlf. 2494 6523, kontaktes snarest på telefon eller SMS efter der
erkendes fejl eller mangler ved fartøjet eller udrustning.
Sejladsaktivitet

Risici

Tiltag/Handling

Undervisning i sejlads for
voksne, der ønsker at lære
sejlads for sejl i mindre
sejlbåde.

Overbordfald.
Personskade ved
f.eks. bomning.

Alle ombordværende skal bære
redningsvest eller svømmevest under
sejlads.
Livline forefindes i båden.
Sejladsen aflyses eller udsættes ved
middelvindhastigheder over 12 m/sek. og
forventet bølgehøjde over 1 m.

Sejladserne foregår i
perioden 15. april – 1. nov.
på Aarhus bugt.

Kuldepåvirkning især
i ydersæsonerne.

Regntøj og gummistøvler, samt varm
påklædning anbefales.
Tæppe findes i båden.

Til sejlads ud og ind af havn,
samt ved vindstille, er båden
forsynet med benzindrevet
påhængsmotor.

Brand - eksplosion.

Benzinpåfyldning må kun ske med motoren
stoppet.
Tobaksrygning strengt forbudt under
påfyldning.
Brændstof opbevares i godkendte dunke,
der holdes forsvarligt lukket under sejlads.
Der må aldrig påfyldes sprit på komfuret,
før det er helt afkølet.
Jfr. brugervejledning som findes i båden.
Pulverslukker findes i båden.

Ved uheld, der medfører
nedsat manøvreevne.

Grundstødning,
havari eller kollision.

Afhjælpe skaden hvis muligt. Værktøj
findes i båden.
Praje en anden båd i nærheden.
Kontakt en anden instruktør.
Deltagerlister med instruktør navne og tlf.
nr. findes i båden.

Ved søulykke f.eks. voldsom
læk eller bordfyldning.

Fare for menneskeliv
og båd.

Tilkald hjælp via alarmcentralen 112 eller
send nødsignal.
Nødraketter findes i båden.

Til ferie- og weekend ture, er
der installeret et spritkomfur.

