SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR

KANO OG KAJAK

Når spejdere sejler, uanset om det
er med sejl, motor, årer eller padler,
er det en søaktivitet, og så er der en
række bestemmelser om sikkerhed,
som lederne har ansvar for at huske,
så alle får en god oplevelse.
Det giver helt særlige oplevelser af naturen og
friluftslivet at mærke suset fra store skove og
rivende elve og hele tiden at være i tæt kontakt
med vandet.
Når medlemmer af Det Danske Spejderkorps vil ud at sejle, har korpset et sæt
sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter.
Bestemmelserne retter sig primært mod søspejderarbejdet, men de gælder også for spejdere,
som skal sejle i kano eller kajak.
Denne vejledning citerer eller henviser til
“Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter”
(SBS), så det er en fordel at have den fremme.

Eje af kano og kajak
Ejer din gruppe en eller flere kanoer eller kajakker eller overvejer I at købe nogle, skal I sætte
jer grundigt ind i SBS.
Ifølge Det Danske Spekderkorps’ love (DDS
love) (§ 22.1) skal en gruppe, der ejer et eller flere fartøjer, registreres som søgruppe
(SBS 1.b). Jeres bestyrelse skal have indvalgt et søkyndigt medlem (SØK), som ikke
er leder i gruppen (DDS love § 22.1). SØK
godkender gruppens kanoer (SBS 3.f.1) og
fungerer som bestyrelsens rådgiver i søsikkerhedsspørgsmål, blandt andet i forbindelse med
udarbejdelse af lokale sejladsregler (SBS 8.c).

Leje af kano og kajak
Hvis I lejer kanoer eller kajakker hos en professionel kano- eller kajakudlejer, kan I gå ud fra,
at kanoerne er godkendt af Søfartsstyrelsen

eller i udlandet en tilsvarende myndighed (SBS
3.f.3). I så fald skal gruppen ikke regi-streres
som søgruppe, men bestyrelsen skal alligevel
forholde sig til søsikkerheden, inden I tager af
sted på tur.

Lån af kano og kajak
Hvis I låner fx private kanoer, kan I ikke forvente, at de er godkendte, og da vil være en
god idé at kontakte den nærmeste søgruppe
og få deres SØK eller en erfaren søleder til at
hjælpe jer med at godkende kanoerne (SBS
3.f.2).
Er der ikke nogen søgruppe i nærheden, så
kan Søarbejdsgruppen (SØA) sikkert hjælpe
jer og I kan få kontakt til dem via korpskontoret!

Redningsveste og
svømmefærdighed
Brug redningsvest. Så kort kan det siges.
Det er også Det Danske Spejderkorps’ krav
(SBS 5.d). Derimod kan bestyrelsen selv afgøre, om spejderne skal kunne svømme eller
ej (SBS 5.a).
Udlejningskanoer er som regel forsynet med
“kanoveste” og det er ikke redningsveste (SBS
2.d-e).
Bestyrelsen bør tage stilling til følgende:
1. Kan vi tillade, at spejderne kun bruger
“kanoveste”?
2. Skal vi stille krav om, at spejderne skal
kunne svømme? (se SBS 5.a og 5.f).
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Spejdersikkerhed

Lederansvar

Inden spejderne står til søs, skal de vide, at de
ikke må tvinges til at sejle ud (SBS 5.c), at de
skal have redningsvest på (SBS 5.d) og hvem
der er fører af kanoen (SBS 6.c).

Bestyrelsen giver lederen kompetence til at lede
kajak- eller kanoaktiviteten (SBS 7.a) i overensstemmelse med reglerne (SBS 7.b-f).

For kajaksejlads gælder, at det vil være uansvarligt at begive sig ud på tursejlads med spejdere, der ikke er fuldt fortrolige med at padle
kajak, og som ikke har lært at rejse sig op efter
en kæntring.
Kanosejlads stiller ikke samme krav til del
tagernes kunnen, men SØA anbefaler, at afprøve kanoerne ved en kæntringsøvelse, så
spejderne kan blive fortrolige med en nødsituation (vejl. til SBS 3.i).
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Bestyrelsen bør indskærpe, at kajakker og kanoer på tursejlads så vidt muligt følger kysten
i en afstand af højst 100 m (vejl. til SBS 6.b).
Vi anbefaler, at I læser hele “Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter”. Desuden kan
I finde flere gode råd i pjecen “Sikkerhed i kano
og kajak”, som I kan bestille hos Søsportens
Sikkerhedsråd eller hente fra deres webside
www.soesport.dk.

HVIS UHELDET ER UDE
Kontakt til Falck
Det Danske Spejderkorps har et
abonnement hos Falck: 10174366
Vagtcentral tlf. 70 10 20 30
Psykologhjælp tlf. 70 10 20 12
Kontakt til Tryg forsikring
Døgnskadevagt tlf. 70 11 20 20
Kollektive Tryg forsikringer
Ansvarsforsikring
Policenr. 670 8.032.804

Kontakt til Topdanmark
Skadetelefon tlf. 70 11 33 11
Ansvarforsikring for søspejder
fartøjer
Policenr. 1218 743 109
Kontakt til Korpskontoret
Tlf. 32 64 00 50, åben mandagtorsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14
Vagttelefon uden for kontorets
åbningstid tlf. 32 64 00 99

Arbejdsskadeforsikring
Policenr. 655 285.361
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