Sikkerhedsinstruktion for fritidssurf på Venø Efterskole 2018
1. identifikation af rederen
Forstanden på Venø Efterskole Tage Jepsen, Nørskovvej 8, 7600 Struer
2. beskrivelse af sejladsaktiviteterne
Oplæring i windsurfing hvor der trænes frem mod minimum windsurfer 1 diplom fra Dansk Sejlunion.
Fritids surf kan fortrinsvis ske i perioden 1. april. til 1. nov. Da pladsen til redningsudstyr på en windsurfer er
meget begrænset er det ansvarshavende vagtlærers opgave at udvise godt sømandsskab. Det vil
sige, at der inden en sejlads foretages en samlet bedømmelse af vind, lufttemperatur og
vandtemperatur. Denne vurdering skal sammenholdes med hvilken påklædning eleverne bærer
samt deres kvalifikationer.
Surf forgår i perioden fra 1. april til 30 okt. og altid ud fra en vurdering om vind og vejr samt den enkeltes
forudsætninger. I perioden 30. okt. til 1.april sker sejladsen i overensstemmelse med skolens
forstander.
Det er lærerene fra surf/sejladslinjen der godkender elever til surf

3. identifikation af risici
Eleverne kan
● drive væk
● slå hovedet
● blive nødkølet
● skære sig på knivmuslinger
Materielle skade så de ikke kan surfe ind.
Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø.
4. tiltag
Der skal altid min. 3 elever af sted, hvoraf 2 skal være på vandet. Det er vigtigt, at eleverne får angivet, hvor
de skal sejle og under hvilke forhold der sejles. Der aftales også i hvilket tidsrum sejladsen skal
forgå. Eleverne har ansvar for at handle fornuftigt, hvis vejret ændre sig væsentlig fra det aftalte.
Det betyder, at de kontakter den ansvarlige lærer på telefon og er det ikke muligt indstilles
sejladsen.
Alle eleverne bærer CE godkendt svømmevest, hjelm, våddragt og vådsko. Følgebåd skal stå klar.
Derudover skal der være 1 observatør til at holde udkig. Observatøren skal medbringe kikkert, telefon, samt
liste over surferne. Observatør modtager et kursus i hvilken opgave han har.
Observatøren har telefonnumre til den ansvarlige lærer, som har godkendt sejladsen samt til Venø
efterskole 97868086.
Elever der ikke har fået undervisning i surf kan ikke deltage i fritidssurf
Eleverne skal som minimum have et niveau der svarer til diplom 1 for at kunne deltage i fritidssurf.
Den ansvarlige lærer har pligt til at informere den lærer, der har vagten på skolen om fritidssurf. Deltagere
og surf forhold indskrives i formular, som er tilgængelig på skolen.

Rødt flag på stranden betyder, at alle samles på land.
Alle elever har bestået en svømmeprøve på 200 m i åbent vand, afholdt ved skoleårets start.
I perioden 30. okt til 1. april er der krav om hætte og handsker samt min. 5/3 mm tyk våddragt.
5. fartøj og udrustning
Surfboardet har ingen nødudstyr ombord. Men surferen har hjelm, svømmevest og våddragt.
(Ved formula surf kan hjelm undlades.)
6. besætning
Minimum 2 surfere på vandet med en observatør på standen og en lærer med minimum speebådscertificat
indenfor telefonisk kontakt.
7. operative forholdsregler
Der aftales altid efter forholdene og årstiden hvor der surfes. Der er et varslingssystem med rødt flag der
fortæller at alle mødes på stranden. Følgebåden står altid klar til udrykning. Følgebåden er udstyret
med følgende:
● nødraketter
● førstehjælpsudstyr
● kniv
● kikkert
● termisk tæpper
● anker
● årer
● øse
● redningskrans
● brandslukker
8. ulykke
Alle bærer altid CE godkendte svømmeveste og hjelm. Alle er iført våddragt og vådsko anbefales. Der er
altid følgebåd klar til udrykning.
9. Assistance
Der er altid en ansat med speedbådsbevis klar til at rykke ud med følgebåden
10. Antal personer om bord
Liste med navn på dem der er på vandet, skal opbevares synligt og let tilgængeligt på land.
11. Sikkerhedsinstruktion
Det er underviserens pligt og opgave at instruere surfere i hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld på
vandet.

12. opfølgning

Der vil løbende være gennemgang og kontrol af sikkerhedsinstruktionen både bland underviserne på linien
og forstanderen. Det pålægges linien af præsentere sikkerhedsinstruktionen for kommende elever
på linien til orienteringsdagen samt som minimum at gennemgå den ved skoleårets start i august
og april.

