SIKKERHEDSINSTRUKTION
For sejlads med robåden ”Niels Bugge” #223 på Hald Sø
Version 1 : 15.06.12 jf. Søfartsstyrelsens udkast af 20. marts 2012

Båden ”Niels Bugge” tilhører FDF F5 Mariendal, Mariendalsvej 17, 2000 Frederiksberg, CVR 30 14 44 65. I
det efterfølgende kaldet rederen.
Den person/organisation/gruppe, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne, hvilket til hver en tid er den
person/organisation/gruppe, som er anført på lejekontrakten for Hald Sø Lejren i den periode, hvor
sejladsaktiviteterne finder sted, kaldes i det efterfølgende for ejeren.
Ejeren kan overdrage ejerskab af sejladsaktiviteterne til en anden person. Se mere herom i punkt 11.

Robåden ”Niels Bugge” må anvendes til sejlads i Hald Sø, i perioden 1. maj til 31. oktober og ved max.
vindhastighed 8 m/s. (Max. vindstyrke 4 / jævn vind)
Da vejr og vind forhold kan variere lokalt, skal ejeren af sejladsaktiviteten, forinden sejladsen, have
underrettet sig om vejrudsigten (eks. på www.DMI.dk) samt iagttaget de faktiske vejrforhold ved Hald sø
Sejlads må ligeledes kun foregå mellem solopgang og solnedgang. Båden må ikke påsættes motor.

Hald sø er Danmarks næst dybest sø og har grundet de mange kilder (væld) som udløber i Hald sø samt
undersøiske kilder en forholdsvis lav vandtemperatur.

Ved at følge denne instruktion, er det ikke forbundet med risici at sejle i båden ”Niels Bugge” på Hald Sø

Bådtype: Platgattet rojolle bygget af glasfiberlaminat, med 3 sæt åretoller (6 årer), og udvendig hængslet
ror på spejl/køl.
Den er integreret lufttank i for- og agter tofterne. Fastmonteret lænse pumpe og redningsliner langs
ræling.
Båden er oprindeligt bygget som redningsbåd til erhvervsfartøj
Normtal: 12 - Længde ca. 5,75 meter, bredde ca. 2,00 meter, dybgang ca. 0,45 meter.
Bådnavn: ”NIELS BUGGE” - FDF F5
Hjemsted: Hald Sø nr. 223 – 8800 Viborg
Båden er registreret i Viborg Statsskovdistrikt #223.
Båden må maximalt medtage 12 personer og totalt må vægten ikke overstige 750 kg.
Båden er testet på Værftet Skive i januar 2012.

I ”fritidsrum” i lederbygning på lejren findes:
12 selvoppustelige voksen redningsvest 150N : op til 150 kg. (med signalfløjte)
8 selvoppustelige junior redningsveste 150N : 15-30 kg. (med signalfløjte)
5 ”dry bags” til mobiltelefoner
Sikkerhedsbox (se herunder)
Tavle til oplysning om personer der deltager i den aktuelle sejladsaktivitet.
Ved enhver sejlads skal medbringes speciel indrettet sikkerhedsbox, som indeholder:
1 Signalhorn (trykluft)
2 nødraketter
1 nødblus
I bådeskur ved søen, findes:
6 årer (mindst 4 årer skal medbringes)
1 ror & 1 rorpind (ror skal sikres med spilt og rorpind skal fastgøres med sikkerhedswire)
8 bundbrædder (skal anvendes)
1 redningslejder (skal fastgøres på hækken af båden, ved siden af ror)
1 Kasteline
1 Øse

I sejladsaktiviteten skal der deltage mindst 5 personer, som har de nødvendige fysiske egenskaber til at
fremdrive båden ved hjælp af årer.
Alle der deltager i sejladsaktiviteten bør kunne svømme.
Såfremt der deltager børn i sejladsaktiviteten, bør der være person(er) med kendskab til bjergning af
personer i vand, med om bord. Endvidere bør sejladsen foregå så tæt på søbredden at deltagerne ved
egen hjælp umiddelbart kan komme på land.

Alle personer skal opholde sig siddende på fartøjets tofter under sejlads. Kun en person af gangen, må
bevæges sig rundet i fartøjet / skifte position, af hensyn til fartøjets stabilitet.
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende nogen former for ild om bord, da båden ikke er udstyret med
brandslukningsudstyr. Rygning i båden er således ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at medtage dyr.
Det er strengt forbudt at bade fra båden, for at undgå krængninger og risiko for mand over bord.

Alle deltagere i sejladsaktiviteten, skal bære godkendte og velegnede redningsveste under hele sejladsen.
Hald Sø Lejrens redningsveste er af typen 150 N. Denne type er godkendt til at vende en person, så
hovedet og særligt ansigtet holdes oven vande.

Ved enhver sejlads skal sikkerhedsboxen (jf. punkt 5.) medbringes.
Alle delene i denne vandtætte box kan anvendes, selvom om de er, eller har været, i kontakt med vand.
Bådføreren skal med bringe mobiltelefon så hjælp kan tilkaldes. På sikkerhedsboksen er angivet lejres
adresse.
Det skal bemærkes at mobildækning omkring og på Hald sø ligger uden for reders ansvarsområde.

Før enhver sejlads angives på sejladstavlen i ”fritidsrummet” i lederbygningen på Hald Sø Lejren følgende:
Afgangstid fra Hald Sø lejren:
Forventet hjemkomst til Hald Sø Lejren: (Det tager ca. 15-20 minutter, at gå mellem lejren og søen, hertil
skal lægges ca. 20-30 minutter som det tager at rigge båden til samt afrigge igen.)
Bådførers for- og efternavn (Den ansvarlige for sejladsaktiviteten.)
Deltagere/passageres for- og efternavne (Op til 11 personer, dog max 750 kg. i alt inkl. bådfører.)
Alle deltagere/passageres inkl. bådførers vægt samt evt. mobilnumre

Det er til hver en tid, den person/organisation/gruppe som er anført på lejekontrakten for Hald Sø Lejren i
den periode, hvor sejladsaktiviteterne finder sted, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne.
Denne person/organisation/gruppe kan overdrage ejerskab af sejladsaktiviteterne til, en ham/dem,
udpeget person.
Personen som har ejerskab af sejladsaktiviteterne, opføres som bådfører på sejladstavlen og har dermed
det fulde ansvar for at sejladsaktiviteten, som minimum, gennemføres efter denne sikkerhedsinstruktion,
og at alle deltagere i sejladsaktiviteten er bekendt med alle sikkerhedsinstruktioner

Enhver form for utilsigtet hændelse, ulykke eller andre forhold, som er relateret til sikkerheden om bord,
eller til bådes generelle tilstand, skal meddeles bådens reder: FDF F5 Mariendal, på det spørgeskema som
udsendes umiddelbart efter lejemålets ophør.
Indberetningsskemaet sendes elektronisk til den person/organisation/gruppe, som er anført på
lejekontrakten for Hald Sø Lejren, idet denne jo har haft ejerskabet af sejladsaktiviteterne.
Forslag til forbedringer af denne sikkerhedsinstruktion, samt forslag omkring på selve båden, er også
meget velkomne.

