
Thurø Sejlklubs sikkerhedspolitik 
 

Sikkerhedsforskrift 
Sikkerhedspolitikken vedtages af Thurø Sejlklubs bestyrelse og findes på hjemmesiden.  

 

Mål 
I Thurø sejlklub har medlemmernes og gæsters sikkerhed højeste prioritet. Således at ingen kommer til 

skade i forbindelse med aktiviteterne eller opholdet i Thurø sejlklub. 

Sikkerheden opnås på en lang række fronter, der omfatter udrustning, uddannelse, materiel, indretninger 

og andre forhold, der har indvirkning på sikkerheden. Denne sikkerhedsforskrift supplerer de 

bestemmelser, der allerede er formuleret i klassereglerne for klubbens både. 

Ungdoms-sejlere 
Sikkerhedsparametrene for sejlere er: 

 Uddannelse 

 Påklædning 

 

Alle sejlere skal gennemgå en uddannelse, der omfatter tiltag der højner sikkerheden. Det omfatter 

instruktion i hvordan man skal forhold sig i tilfælde af f.eks. kæntring. For nye jollesejlere skal der en gang 

om året laves en kæntringsprøve under kontrollerede forhold i en svømmehal. Alle sejlere skal altid bære 

godkendt redningsvest/svømmevest når de færdes på jollerampe, broer eller i bådene. Selvoppustelige 

redningsveste må ikke anvendes i forbindelse med jollesejlads i ungdomsafdelingen. 

Herudover skal sikkerhedspolitikken indgå i vinterundervisningen for alle sejlere. 

 

Mandskab på følgebåde 
Sikkerhedsparametrene på mandskab på følgebåde er: 

 Uddannelse 

 Påklædning  

 

Alle førere af Thurø sejlklubs følgebåde skal opfylde følgende kriterier:  

Føreren af Kegnæs joller og to røde Brig Ribber skal som minimum have erhvervet speedbåds- kørekort og 

være mindst 16 år. Den lille blå Double O Rib kan sejles uden speedbådskørekort. Alle ombord på en 

følgebåd skal bære godkendt redningsvest/svømmevest.  

Man skal efterkomme ”Regler for brug af følgebåde i TSK”  



 

Ungdoms afd. - Sejlads med Thurø Sejlklubs både 
Jollesejlere på min. 13 år må færdes i Thurøbund uden ledsagerbåd, hvis minimum 2 joller er på vandet 

samtidig, og at alle sejlere under 18 år har fået lov af både forældre og den daglige træner. Der må ikke 

sejles vest eller syd for Kidholm. 

Hvis det skulle blive nødvendig at bjærge en sejler op i en følgebåd, SKAL bådens motor være slukket. 

Sejlads med følgebåde skal ske med udstrakt hensyntagen til de sejlende.  

Flydende materiel 
 Joller  

 Følgebåde 

Alle joller skal være udstyret med opdriftsmidler. Det er Bådmandens /trænerens ansvar at 

opdriftsmidlerne bliver vedligeholdt. Følgebåde skal være udstyret med anker, røgblus og førstehjælpsgrej.  

Sejlads med Thurø Sejlklubs kølbåde. (Int. 806, J70’er) 
Kølbåde skal være udstyret med nødraketter, røgblus, førstehjælpsgrej. 

Der skal bæres vest ved sejlads. 

Materiel på Land 
Nødhjælpekassen findes i køkkenet i Havnehuset. Ansvarlig for nødhjælpekasserne er husudvalget. 

Redningskranse/stiger er opsat på broerne. Broudvalget er ansvarlige for broernes sikkerhedsudstyr. Det er 

de ansvarliges opgave at sikre, at begge dele er intakte og sørge for supplement, reparation og 

nyanskaffelser.  

 

Beredskabsplan – instruks ved ulykke 
Proceduren ved sikkerhedshændelser og nødsituationer skal være kendt i TSK. En instruks baseret på 

nedenstående retningslinjer udarbejdes og opsættes synligt i Havnehuset: 

 Stands ulykken. Skaf overblik over situationen og gør hvad der er muligt for at begrænse omfanget 

 Yd livreddende førstehjælp 

 Tilkald hjælp: Alarmering 112, hvis muligt fra fastnet-telefon, alternativt Lyngby Radio. Meld 

 

o Hvorfra der ringes 

o Hvor ulykken er sket 

o Hvad der er sket 

o Hvor mange er kommet til skade 

o Er der behov for hjælp på vandet eller bringes den/de tilskadekomne i havn – og hvilken 

o Dit navn og telefonnummer 

o Lyt til spørgsmål og svar klart og tydeligt 

 

 Yd almindelig førstehjælp 



 

 Sørg for at redningskøretøjerne modtages og ledes til den/de tilskadekomne 

 Forsøg at slukke evt. brand eller bjærge materiel hvis det er uden risiko for dig eller andre hjælpere 

Orienter den ansvarlige for aktiviteten og underret formanden for bestyrelsen med information om hvad 

der er sket og hvem der er kommet til skade. I tilfælde af eventuel pressedækning, er det kun bestyrelsens 

formand som udtaler sig i forhold til pressen.  

 

Bestyrelsen d. 26.oktober 2020 

 

 

 

 

 

 


