De få bud om følgebådene - Husk !
Hovedregler og politik for anvendelse af KS følgebåde.

•

Sikkerhedskravene skal være opfyldt uanset hvornår og hvor der sejles.
◦
◦
◦

•

Reservation skal ske forud for ethvert brug hos formanden for Materieludvalget
◦
◦

•

◦

◦

Båden skal altid efterlades i en sådan stand, at en næste bruger kan anvende den direkte uden
ekstraordinær klargøring eller rengøring.
Afvigelse herfra skal noteres i logbog og gerne meddeles direkte.

Bådføreren skal kende klubbens specifikke krav til den konkrete båd
◦
◦

•

Det er vigtigt at loggen føres korrekt og eventuelle defekter og skader på materiellet skrives ind i
loggen og meddeles til den materiel ansvarlige i sejlklubben.

Bådføreren skal efter brug tømme båden for alt midlertidigt brugt materiel.
◦

•

Hvis der skal sejles på andre tidspunkter eller i andre sammenhænge, skal det aftales direkte
mellem det anvendende udvalgs formand og Materieludvalgsformanden.
Hvis båden udlånes til brug udenfor klubben skal der udfyldes og underskrives et
lånebevis.

Logbøgerne skal altid udfyldes ved brug af følgebåde.
◦

•

Tid/sted skal være indskrevet i logbog før brug, med kvittering efter brug.
Reservation sker med mail og noteres af materielformanden i bookingsystemet på
www.kerteminde-sejlklub.dk

Anvendes primært til Kerteminde Sejlklubs arrangementer og træningsaftener.
◦

•

Alle ombord i båden skal altid være forsvarligt påklædt og iført redningsvest.
Det er træneren/instruktørens opgave er at skabe sikkerhed for sig selv og sejlerne.
Såfremt bådføreren ikke samtidig er træningsansvarlig, skal bådføreren følge trænerens
anvisninger, og tilsvarende er træneren ansvarlig for at anvise og støtte bådføreren.

Skal have et Kerteminde Sejlklub certifikat som bådfører af følgebåde ved at have gennemgået
KS vejledninger ved kyndig person.
Brug uden certifikat skal altid noteres i logbogen og rapporteres direkte derefter til
udvalgsformand med angivelse af årsag.

Brugeren skal altid opfylde de almindelige lovmæssige krav til den konkrete brug af båden
(speedbådskørekort, duelighedsbevis osv),
◦ Gælder også chaufføren ved transport på landevej og ved søsætning.
◦ Ved transport skal kopi af forsikringspapirer og registreringsattest medbringes.

•

Skader,
◦
◦

•

uheld kan altid ske, men skal meddeles til Materieludvalgsformand
Noteres i logbog og meldes straks til formanden hvis skaden hindrer brug af båden
Fini Rasmussen, Mobil: 2049 5034, E-mail: materiel@kerteminde-sejlklub.dk

Hvorfor det ?
◦
◦
◦
◦

at
at
at
at

Fordi klubben ønsker :
fremme maksimal personsikkerhed omkring følgebådenes brug
følgebådene er tilgængelige og driftsklare med færrest omkostninger
alle til enhver tid kan se, hvor en følgebåd er med hvem og hvorfor
brugerne af bådene tager del i ansvaret for at klubbens ønsker lykkes

