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Afsnit 1 – Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:
1.1 Sikkerhedsbestemmelserne er gældende for alle medlemmer af Peter Lassen samt for ethvert
medlem af DDS (uanset alder og arbejdsgren, herunder også evt. andre deltagere i
søaktiviteter, arrangeret af DDS' afdelinger), der deltager i sejlads i gruppens eller 3. parts
kanoer, i spejderegi og ved privatbrug. (Bemærk der kan være yderligere regler der skal
overholdes ved sejlads i 3. parts kanoer Der følges de regler som er mest vidtgående).
2.1 Sikkerhedsbestemmelserne er desuden gældende for alle lånere af vore fartøjer.
3.1 Peter Lassen Gruppe er registreret som søgruppe i DDS i overensstemmelse med korpsets
love.

Afsnit 2 – Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar.
Afsnit 2A – Bestyrelsen
2,1 Bestyrelsen har ansvar for alle søaktiviteter.
Afsnit 2AB – Administration i forhold til korpset.
2,2 Bestyrelsen er ansvarlig for at indsende årligt fartøjscertifikater for kanoerne til korpset.
Efter modtagelse, sender korpset underskrevet fartøjscertifikater som er bevis for, at
bådene er forsikret det pågældende år.
2,3 Bestyrelsen opbevarer fartøjscertifikater og bevis for flydeprøve (se afsnit 4B).

Afsnit 2B – Søkyndigt medlem
2,4 For kanoerne har gruppen valgt Petra Jackson som søkyndigt medlem af gruppestyrelsen.
Søkyndigt medlem og ledere aftaler selv arbejdsfordeling, dog er det søkyndige medlem
altid øverste ansvarlige over for bestyrelsen.

Afsnit 2C Den ansvarlige leder
Kompetence og ansvar: Lederen skal lede afdelingens søaktiviteter i overensstemmelse med den
kompetence, hun/han får dertil af gruppestyrelsen. Lederen er ansvarlig over for styrelsen for
enhver overtrædelse af de regler, styrelsen har fastsat for sejladsen.
Tilladelse til at være ansvarlig leder har kun personer, der overfor den søkyndige medlem, har vist
at han/hun opfylder kriterierne. Lederen skal være fyldt 18 år og overfor gruppens søkyndige have
bevist, at han/hun kan bringe en kæntret kano flot og lænse den. Kravle ombord i en frit flydende
kano ved egen hjælp samt hjælpe nødstedte personer op i egen og anden frit flydende kano. Dette
kan bevises ved at den ansvarlige leder deltager på kæntringsøvelserne (se afsnit 4B stk. 2,4), har et
af DDS godkendt kano/søaktivitetsprøve, eller lignende. Derudover skal den ansvarlige ledere have
et godkendt 1.hjælps bevis der opfylder kravene (se afsnit 2C stk. 2.8) og som ikke er ældre end 2
år. Den søkyndige eller gruppestyrelsen kan til enhver tid trække en tilladelse som ansvarlig leder
tilbage.
Er der flere der besidder kompetencerne til at være den ansvarlige, aftales det indbyrdes om hvem
der er den ansvarlige leder. Alle aktivitetens deltager gøres bekendt med denne aftale.
2,5 Det er den ansvarlige leders ansvar at sørge for at alle kanoer under aktiviteten har en
kanofører og andet bemanding, der opfylder kravene. (Se afsnit 3)
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2,6 At det er sikkert at sejle i forhold til vejr og vind. (Se afsnit 5)
2,7 At sejladsregler for området der sejles i overholdes herunder landgang, fredninger, fiskeri
osv.
2,8 Den ansvarlige leder skal kunne 1. hjælp som passer til aktiviteten dog som minimum
førstehjælp ved kuldeskader, drukneulykker samt hjerte/-lungeredning.
2,9 Alle grupperinger der er ude og sejle, skal følges af en ansvarlig aktivitetsleder og anden
ledelse (Se afsnit 2D). En gruppering består af kanoer, der er beskæftiget med samme
aktivitet og arrangement. Det bør tilstræbes, at i en gruppering kanoer bliver nær
hinanden, at almindelige mundtlig kommunikation mellem kanofører ikke bliver afbrudt.
2,10 Den ansvarlige leder udfylder sikkerhedsinstruksen før sejladsen. Inden start anføres
dato, starttidspunkt, navne på alle ombordværende, sejladsens mål og forventet
hjemkomsttidspunkt. Sikkerhedsinstruksen skal værre på land, tilgængeligt for turens
kontaktperson.
2,11 Den ansvarlige leder fører logbog over sejladsen. Erfaringer fra sejladsen, eventuelle
bemærkninger om havari, opståede fejl og mangler noteres.

Afsnit 2D – Anden ledelse
Kompetence og ansvar:
Der skal være minimum en anden ledelse som sejler i en anden kano end den ansvarlige leder.
2,12 Den anden ledelse skal deltage i kæntringsøvelser og kunne 1. hjælp som passer til
aktiviteten dog som minimum førstehjælp ved kuldeskader, drukneulykker samt hjerte/lungeredning.

Afsnit 3 – Bemanding af kanoerne - generelt
Gruppens kanoer skal bemandes med 1 person – kaldet kanofører (se pkt. 3A). Dog skal der altid
være mindst 2 personer pr. kano ude at sejle. Der må værre maximum 3 personer per kano.
3,1 Alle deltager i kano aktiviteter under 18 år, skal fra forældre eller værge have skriftlig
tilladelse til deltagelse i vand/kanoaktiviteter. Denne tilladelse kan bestå i en generel
tilladelse eller en midlertidig – ved midlertidig tilladelse skal der fremgå i hvilken periode
tilladelsen gælder. Tilladelsen opbevares på land, tilgængeligt for turens kontaktperson.
Forældre eller værge kan til enhver tid trække tilladelse til at deltage i vand/kanoaktiviteter
tilbage.
3,2 Ingen må tvinges til at deltage.
3,3 Inden sejladsen påbegyndes skal alle deltagere være bekendt med hvem, der er ansvarlig
leder(e) og ens kanofører. Kanoføreren har ansvaret for sejlads, båd og besætning, og derfor
skal alle ombordværende adlyde kanoførerens ordrer under sejladsen. Den ansvarlig leder
har ansvaret overfor aktivitetens og sejladsens sikkerhed, det er kanoførerens ansvar at
adlyde den ansvarlig leder, og sørger for at besætningen er bekendt med ordrer herfra.
3,4 Det tilstræbes, at alle spejdere i PL, fra junior til klan, der har lyst til en sejltur, får mulighed
for at deltage i sejlads i kanoerne.

Afsnit 3A – Kanofører.
Kompetence og ansvar: Kanoføreren er ansvarlig for betryggende sejlads og de ombordværendes
sikkerhed. Kanoføreren skal lede kanoen i overensstemmelse med den kompetence, hun/han får
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dertil af den aktivitets ansvarlige leder. Kanoføreren har ansvaret for at alle ombordværende er
bekendte med de regler den ansvarlige leder har fastsat for sejladsen.
Tilladelse til at føre gruppens kanoer har kun personer, der over for ansvarlig leder(e) har bevist,
at han/hun er bevidst om reglerne for sejlads (se afsnit 2C stk. 2,7, 2,9, afsnit 4A stk. 4,3 samt afsnit
3 og 5). Yderligere skal kanoføreren kunne forstå og overlevere beskeder fra den ansvarlige
ledere. Tilladelsen skal genvurderes op til hver aktivitet. Den ansvarlige leder, kan til enhver tid
trække tilladelsen som kanofører tilbage.
3,5 Kanoføreren skal sikre sig at alle i kanoen er bekendt med den ansvarlige leders anvisninger
om sejladsen. Dette kan gøres ved at de ansvarlige ledere fortæller om det i plenum, eller at
kanoføreren fortæller det videre. Det anbefales at sidstnævnte kun anvendes af tropspejdere
(fra ca. 12 år) og ældre.
Se yderligere afsnit 3

Afsnit 3B – Yderligere bemanding af kanoerne. (Spejdernes deltagelse)
Se afsnit 3

Afsnit 3C – Forsikring
Medlemmer: Alle deltagere der er medlem af Det Danske Spejderkorps (DDS) – og som er
registreret i Blåt medlem (DDSs medlemssystem) er forsikret under korpsets ulykkesforsikring, i så
fald at kanoerne bliver brugt i spejderregi,
Ikke medlemmer/uden for spejder regi: Alle deltager der ikke er medlem af Det Danske
spejderkorps – ikke er registreret i Blåt medlem (DDSs medlemssystem), eller hvis kanoaktiviteten
foregår uden for spejderregi, er således kun forsikret, hvis de eller forældrene har tegnet en privat
ulykkesforsikring,

Afsnit 4 – Kanoen og materiel
Afsnit 4A – Materiel
4,1 Gruppens søkyndige medlem er ansvarlig for at gennemgå alt materiel (kanoer og
sikkerhedsudstyr padler osv.) såvel på land som i sejlklar stand og attesterer godkendelsen
ved sin underskrift på fartøjscertifikater.
4,2 Kanoerne skal være forsynet med flydemidler, således at de kan holdes bordfyldt flydende i
24 timer med sædvanligt udstyr + en ekstra belastning på 25 kg for hver person ombord.
Kanoerne skal have sikkerhedsudstyr ombord svarende til beskrivelsen i DDS håndbog
under sø aktiviteter: Sikkerhedsbestemmelse (kap. 3: Materiel, pkt. b.), også beskrevet på
kanotjekliste.
4,3 Alle medlemmer, der deltager i sejlads, skal bære godkendte redningsveste. (Vest med
krave, der indeholder opdrift, godkendt efter EU-regler: DS/EN 395. Redningsveste, der er
CE-mærket, varefaktamærket efter 1993, mærket ‟SOLAS‟ eller nyere redningsveste
mærket ‟Godkendt af Søfartsstyrelsen‟ opfylder også kravene til en godkendt
redningsvest.), kap. 5: Spejderen, pkt. d).
Deltagere over 18 år som kan svømme 200 m i åbent vand og i øvrigt klare sig i vandet, kan
dog bære godkendt svømmevest (Vest uden krave godkendt efter EU-regler: DS/EN 393.
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Svømmeveste, der er CE-mærket eller varefaktamærket efter 1993 opfylder også kravene til
en godkendt svømmevest. kap. 5: Spejderen, pkt. e).
Deltagere under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge til at sejle i
svømmevest, dette forudsætter at deltageren kan svømme minimum 200 meter. Denne
tilladelse kan bestå i en generel tilladelse eller en midlertidig – ved midlertidig tilladelse skal
der fremgå i hvilken periode tilladelsen gælder. Tilladelsen opbevares på land, tilgængeligt
for turens kontaktperson. Forældre eller værge kan til enhver tid trække tilladelse til at sejle i
svømmevest tilbage.
Den ansvarlige leder kan til enhver tid afgøre at en spejder ikke må sejle med svømmevest,
og derved skal sejle med redningsvest. Dette kan fx være på baggrund af vejrforhold og
sejladsomområde samt skader, udmattelse og kompetencer hos spejderen.
Bestyrelsen anbefaler at der medbringes redningsveste til alle spejdere, også dem som sejler
med svømmevest på ture med overnatning, eller i sejlads områder hvor hjemtransport på
land er besværliggjort.

Afsnit 4B – Flydeprøve og kæntringsøvelse.
4,1 Der afholdes flydeprøve for kanoer i overensstemmelse med korpsets regler herom.
Flydeprøver må ikke værre over 30 mdr. gammel.
4,2 Der afholdes kæntringsøvelse 1 gang årligt for kanoer i overensstemmelse med korpsets
regler herom. Årligt øvelse er sikkerhedskrav for lederne. Deltagere er ellers alle
medlemmer, der jævnligt ønsker at benytte gruppens kanoer. Øvelsen ledes af gruppens
søkyndige medlem.
4,3 Alle redningsmidler og andet sikkerhedsudstyr afprøves og/eller efterses en gang årligt (jf.
stk. 10) samt ved løbende kontrol, som alle bådførere er ansvarlig for.

Afsnit 5 - Sejlads
5,1 Der må ikke sejles mere end 100 meter fra kysten, hvis muligt. Der må ikke krydses fra kyst
til kyst.
5,2 Der må ikke bades under sejladsen. Kæntringsøvelser er undtagelse.
5,3 Der skal sejles efter gældende regler for sejlads i området, herunder landgang, fredninger,
fiskeri osv. (Se bilag for sejllads på Furesøen - Skovstyrelsen).
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Se i øvrigt:
SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER, https://dds.dk/sites/default/files/201702/Soesikkerhed_2010.pdf
SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR KANO OG KAJAK, https://dds.dk/sites/default/files/201702/Sikkerhedsvejledning_kano_kajak.pdf
RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSINSTRUKS,
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/Sikkerhedsinstruks/Docum
ents/Retningslinjer%20for%20udarbejdelse%20af%20sikkerhedsinstruks%20PDF.pdf
SIKKERHED I KANO OG KAJAK, http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Sikkerhed-i-Kano-ogkajak.aspx

