Kun en tåbe frygter ikke havet.
(Gammel dansk mundheld)

Juniorudvalg

Sikkerhedspolitik for Juniorudvalget

Sejlklubben Lynæs og juniorafdelingen prioriterer sikkerheden højt, og sikkerhedspolitikken for
juniorafdelingen er indlemmet i sejlklubbens overordnede sikkerhedspolitik. En nøje gennemarbejdet og
entydig sikkerhedspolitik giver trænerteamet den nødvendige sikkerhed for at afvikle træningsaftener
såvel som stævner under ordentlige, ansvarlige og strukturerede forhold. Trænerteamet har pligt til at
sætte sig ind i og efterleve de givne retningslinjer.
Børneattest
Alle medlemmer i trænerteamet skal give samtykke til indhentning af børneattest, denne kontrolleres og
godkendes for den enkelte inden vedkommende kan indlemmes i træner teamet.
Ophold og færdsel på bådebro og på vandet
Alle juniorer såvel som voksne tilknyttet junior afdelingen skal bære godkendt svømme-/redningsvest
ved ophold på bådebroerne. Tilsvarende vest skal bæres af alle under al form for sejlads eller ophold i
jolle, følgebåd, kølbåd eller andet. Juniorer må ikke benytte oppustelig vest.
Svømmeprøve
Nye juniorer skal i løbet af sejlsæsonen aflægge en svømmeprøve (200m).
Brovagt
Under enhver sejlads skal der være en brovagt (se funktionsbeskrivelse - brovagt). Denne udveksler
mobil tlf. nr. med førerne af følgebådene, inden følgebådene går af havn.
Følgebåde
For at sejle vores følgebåde, EJLER og FUTTEN, kræves speedbådskørekort eller duelighedsbevis, som
skal kunne fremvises og skal medbringes under sejlads af følgebådene. ”Dødemandsanordning” SKAL
monteres på fører af følgebåd. Følgebåde skal udstyres med sikkerhedskasse som anvist i sejlklubbens
sikkerhedspolitik. Med reference til Funktionsbeskrivelse – Følgebåde tjekkes følgebådenes
sikkerhedsudstyr inden sejlads (kompas/anker/årer/padler/øsekar).
Sikkerhed på vandet
Ved mere end fem juniorer til træning skal der være mindst to trænere. Føreren, eller trænerteamet i
følgebåden, skal have visuel kontakt med alle sejlere til hver en tid. Der skal være mindst én følgebåd,
som følger sidste sejler ind gennem havnehullet. Den sidste følgebåd må ikke fortøje før sidste sejler har
anløbet bådebroen.
Trænerteamet afgør forsvarligheden for gennemførelse af sejlads-/træningsaften, for eksempel ved at
indhente seneste vejrudsigt og i øvrigt bruge sin sunde fornuft og viden. Al sejlads med juniorer aflyses
ved vindstyrker over 12m/s.
Juniorer
Juniorer, som har opnået Sejler Diplom 1, og som er selvhjulpne, kan, efter trænernes vurdering, få
Certifikat til Frisejlads i en konkret jolletype. Sejlads må aldrig foregå alene og sejladsen skal foregå
inden for det i certifikatet specificerede område.
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