Sikkerhedsinstruks for undervisning og fritidssejlads i kanosejlads på Venø Efterskole
1. Identifikation af rederen
Forstanderen på Venø Efterskole Tage Jepsen, Nørskovvej 8, 7600 Struer
2. Beskrivelse af sejladsaktiviteterne
Oplæring i kanosejlads, hvor der arbejdes frem mod at give eleverne indsigt og kompetencer til selv
at kunne vurdere aktuelle forhold og risici i forbindelse med kanosejlads på åer, elve og i kystnært
område. Der arbejdes efter DKF’s standarter for kanosejlads.
Sejlads foregår i perioden fra 15. maj til 31. okt. og altid ud fra en vurdering om vind og vejr samt den
enkeltes forudsætninger.
Max 12 elever pr. instruktør.
Max 4 m/s i pålandsvind.
3. Identifikation af risici
Eleverne kan:
·
drive væk (vinden kan skifte retning)
·
kæntring
·
forslået eller skadet, herunder nedkølet
Andet:
·
Materiel skade, så de ikke kan padle ind
·
Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø
4. Tiltag
Alle eleverne bærer CE godkendt svømmevest og påklædning efter forhold
Det er underviserens ansvar at holde opsyn med eleverne på vandet, samt føre en liste på skolen
over hvilke elever, der er på vandet. Underviseren har pligt til at oplyse om afgrænsninger for dagens
kanosejlads. Desuden er det underviserens opgave at identificere de aktuelle forhold muligheder og
begrænsninger, samt formidle aftalerne for sejladsen til eleverne, herunder signaler, eleverne skal
følge på vandet
Alle elever har bestået en svømmeprøve på 200 m i åbent vand, afholdt ved skoleårets start. Gæster
padler kun på lavt vand og skal individuelt spørges til deres svømmekundskaber, hvorved det
vurderes om de kan deltage i sejladsen.
5. Fartøj og udrustning
Kanoerne har ingen nødudstyr ombord. Men underviseren er i besiddelse af kommunikationsmidler
samt udstyr og kompetencer til førstehjælp.
6. Besætning
Den ansvarshavende underviser har gennemført og bestået ”Endags sikkerhedskursus i kano”,
Søfartsstyrelsen eller lignende maritimt bevis. Underviseren har et godkendt 12 timers godkendt
førstehjælpsbevis. Den ansvarshavende underviser bærer en VHF radio eller mobiltelefon.
7. Operative forholdsregler
Der aftales altid, efter forholdene og årstiden, hvor der padles.
Den ansvarshavende underviser medbringer:

·
·
·
·
·
·
·

nødraketter og fløjte
førstehjælpsudstyr
kniv
VHF Radio /Mobil
reserve paddel
pumpe/øse
ekstra sæt tøj

8. Ulykke
Alle bærer altid CE godkendte svømmeveste.
9. Assistance
Den ansvarshavende underviser bærer VHF radio/mobil, nødblus, signalfløjte og førstehjælpsudstyr.
Radiokontakt til RIB, Venøfærgen, Oddesundbroen og andre fartøjer på vandet.
Reder skal orienteres ved alle ulykker og nærved ulykker.
10. Antal personer om bord
Liste med navn på dem der er på vandet, skal opbevares synligt og let tilgængeligt på land. Liste
lægges i blå bakke i reolen på lærerværelset på efterskolen, samt medbringes på vandet af
underviseren. Denne liste indeholder aktuelle vejrdata umiddelbart forud for aktiviteten og afsluttes
når alle er på land igen.
11. Sikkerhedsinstruktion
Det er underviseren pligt og opgaver at instruere kanopadlerne i, hvordan de skal forholde sig i
tilfælde af uheld på vandet. Før en sejlads afholdes der sikkerhedsinstruks på stranden, hvor materiel
og påklædning gennemgås og tjekkes. Kontrol af CE godkendt svømmevest er spændt korrekt.
Dette gælder også vedrørende elever, der får lov at tage ud i fritiden. Tilladelse kan gives af
undervisere med ovennævnte kompetencer. Det indskærpes over for eleverne, hvad de har fået lov til,
og under hvilke forhold, de har fået lov. Der skal minimum 2 makkerkanoer i vandet og 2
mobiltelefoner.
Liste med deltagere opbevares i blå bakke på lærerværelset og deltagerne skal selv komme og
markere, at de er kommet tilbage på skolen efter aktiviteten.
12. Opfølgning
Der vil løbende være gennemgang og kontrol af sikkerhedsinstruksen blandt underviserne samt fra
forstanderen. Det pålægges underviserne at gennemgå sikkerhedsinstruksen ved hvert skoleårs
begyndelse i august og igen i april.
Reder skal orienteres ved alle ulykker og nærved ulykker.
Situation evalueres med elever, lærere og forstander.
Forældre informeres.

