
Sikkerhedsinstruktion for kitesurfing  på Surf og Sejladslinien på Venø Efterskole august 2021

1. Identifikation af rederen

Forstander på Venø Efterskole Tage Jepsen, Nørskovvej 8, 7600 Struer

2. Beskrivelse af sejladsaktiviteterne

Elever der har bestået dansk sejlunions diplom 1 + tillæg kan deltage i linjeundervisningen og valgfag.

Hvis eleven ikke har diplom kan instruktøren max. have 4 elever på lavt vand.

3. Identifikation af risici

Eleverne kan

● drive væk

● slå hovedet

● blive nedkølet

● skære sig på knivmusling

● få problemer med dragen.

Materiel skade så de ikke kan surfe ind.

Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø.

4. Tiltag

Alle eleverne bærer CE godkendt svømmevest, hjelm, våddragt og vådsko . Følgebåd skal stå klar.

I tilfælde, hvor der surfes på lavt vand er følgebåd ikke nødvendig.

Det er underviserens ansvar at hold tilsyn med en liste over hvilke elever der er på vandet.

Underviseren har pligt til at oplyse om afgrænsning af hvor der surfes evt. ved hjælp af bøjer.

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.

Alle elever har bestået en svømmeprøve på 200 m i åbent vand, afholdt ved skoleårets start.

Alle elever har bestået diplom 1 eller tilsvarende bevis og skal der surfes på dybt vand er ”tillæg” nødvendigt

5. fartøj og udrustning

Surfboardet har ingen nødudstyr ombord. Men surferen har hjelm, svømmevest og våddragt.

6. Besætning

Alle undervisere har minimum speedbådsbevis, VHF bevis og minimum en af underviserne skal have dansk

sejlunions instruktør II bevis.

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. Der er nødraketter og VHF

radio hos alle undervisere.

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.


