BILAG 4.
Odense Sejlklubs Sejlerskoles Elevpolitik.
Elever skal være medlem af Odense Sejlklub, og være fyldt 18 år.
Eleverne skal kunne svømme minimum 200 meter, hvilket de skal bekræfte, skriftligt, ved
optagelse i Sejlerskolen.
Typegodkendt rednings-/ sejlervest er obligatorisk ved al sejlads, og det er elevens eget
udstyr.
Ved færdsel ombord, skal der bæres fodtøj med lyse -, skridsikre såler, og dette, samt
anbefaling af praktisk sejlertøj, informeres der om ved informationsmøde i foråret.
Deltagelse i undervisningen foregår, forsikringsmæssigt, på eget ansvar, både til lands og
til søs. Eleverne gøres opmærksomme på dette, ved informationsmøde i foråret.
Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende over for Odense Sejlklub eller klubbens
instruktører.
Ved sæson start tildeles eleverne faste trænings dage og – tider.
Alle eleverne skal deltage i klargøring af båden ved optagning og søsætning.
1.årselverne deltager ved afrigning, optagning og efterårsklargøring.
2. årselever deltager i forårsklargøring, søsætning og tilrigning.
Såfremt en elev udviser en opførsel, eller mangel på interesse, der kan skade
undervisningen eller andre forhold, kan instruktøren indstille til Sejlerskolelederen, at
eleven udelukkes.
Såfremt eleven udelukkes, eller selv opgiver sin deltagelse, gives der ikke kompensation
for kursusafgiften.
Alle elever betaler en kursusafgift, som er fastsat af Odense Sejlklubs bestyrelse.
Såfremt en elev bliver forhindret i at deltage i undervisningen, meldes dette til
instruktøren i god tid.
Den enkelte instruktør aftaler med sine elever, hvordan man bedst kommunikerer via
telefon, SMS eller mail?
Undervisning:
Odense Sejlklubs Sejlerskole underviser efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale for
sejlerskoler.

Den praktiske undervisning foregår i Sejlerskolens egne både, og løber over 2 sæsoner
med 12 -14 lektioner/sæson.
Der sejles 1 aften om ugen, typisk fra kl.18.00 til ca. kl. 21.00, og der sejles på mandage,
tirsdage og onsdage. Såfremt holdene, lejlighedsvis, ønsker at sejle på andre tidspunkter,
aftales dette mellem instruktør og elever, og Sejlerskolelederen informeres.
Ved særlige øvelsessejladser, sker det, at klubbens medlemmer stiller egne både til
rådighed.
I sådanne tilfælde er ejeren selv ombord, som skipper, og skulle der ske materielle skader,
der udløser forsikringsansvar, skal disse dækkes af bådens forsikring, og det aftales
skriftligt, at såfremt det indebærer tab af selvrisiko, eller forhøjet præmie, dækkes dette
af Klubben /Sejlerskolen, i op til 2 år.
Sejladserne foregår med base i Odense Sejlklubs havn, på Stige Ø, eller i Kerteminde og
Korshavn.
Teori-/navigationsundervisningen foregår i Klubhuset, over 1 vintersæson, fra ultimo
september til primo marts, og afsluttes med gennemførelse af den teoretiske delprøve, til
erhvervelse af Duelighedsbeviset.
Sejlerskolen underviser minimum til det færdighedsniveau, som Søfartsstyrelsen stiller ved
den praktiske Duelighedsprøve.
Ved undervisningens afslutning bør alle elver kunne bestå kravene til erhvervelse af
Duelighedsbeviset.
Sejlerskolen afholder den praktiske prøve, ved sejlads i Nordisk Folkebåd.
Under sejlads, skal besætningen bestå af max. 4 og min. 2 personer, hvoraf den ene er
instruktør. Der skal føres Logbog før og efter sejladsen.
Fortsat tilknytning til Odense Sejlklub:
Elever/medlemmer som har gennemført minimum 2 års sejlerskole-/ Juniorundervisning,
og som har erhvervet Duelighedsbevis, kan sejle i klubbens Folkebåde, når disse ikke
anvendes af Sejlerskolen.
Der betales almindeligt seniorkontingent, samt en afgift/halvsæson. Afgiften fastsættes,
hvert år, af bestyrelsen.
Endvidere kan Folkebådene lånes, af disse medlemmer, til weekend ture, hvor bådene
ikke er booket, af Sejlerskolen.
Bookingen foregår ved henvendelse til Sejlerskoleleder.

Ved lån i weekends afregnes tilskud til vedligeholdelse direkte til Sejlerskolen.
Tilskuddet fastsættes hvert år, af Bestyrelsen.
Nødvendigt grej til tursejlads, aftales med Bådudvalget.
Bådene er kasko-/ ansvarsforsikrede, men der er ingen personforsikring, hvilket gøres helt
klart for lånerne.
Skader, fejl og mangler udbedres af skadevolder, hvis muligt, ellers meldes til Bådudvalg,
Sejlerskoleleder og instruktøren for nærmest følgende øvelsesaften. Adresseliste
forefindes ombord.

