BILAG 5.
Odense Sejlklubs Sejlerskole Sikkerhedspolitik.
Sejlerskolens Sikkerhedspolitik skal forebygge uheld, og såfremt uheld opstår, skal der
være en plan, der tilsikrer, at skaden begrænses.
Når der foregår praktisk undervisning, har instruktøren det sikkerhedsmæssige ansvar,
såvel til søs, som på land.
Instruktøren kan aflyse sejladsen, hvis det skønnes, at vejret ikke er egnet til sejlads.
Som hovedregel sejles der ikke ud i åbent farvand, hvis det blæser mere end 10 m/sec.
Der skal altid anvendes typegodkendt rednings-/sejlervest ombord i klubbens både.
Før og efter hver sejlads skal Logbogen føres, med angivelse af besætning, afgangs- og
ankomst tid, samt formål med sejladsen (øvelse, tur, kapsejlads).
Evt. skader skal udbedres, alternativt meldes til Bådudvalg, Sejlerskoleleder og
instruktøren for nærmest følgende sejlads (telefon- og mailliste er ombord).
Ombord forefindes en telefonliste over klubbens formand, -havnefoged, sejlerskoleleder,
samt instruktører. Endvidere en adresse- og telefonliste, på de mest anvendte havne.
Ligesom der er telefonnumre til Alarm (112) og Politi (114).
Såfremt der opstår en ulykke, foretages følgende:
- Stands ulykken.
- Udfør livgivende førstehjælp.
- Alarmer.
- Udfør almindelig førstehjælp.
- Bring tilskadekomne i land.
- Underet nærmeste pårørende. ( liste over nærmeste pårørende, til elever og
instruktører, findes hos Formand og Sejlerskoleleder, samt ombord)
- Underet Formand og Sejlerskoleleder. ( telefonnumre findes på liste ombord ).
Ved kontakt til politi, alarm og ambulance oplyses:
- Hvor ringes der fra, og hvem er du? ( adressen på Korshavnbroen er: Odense
Sejlklubs bro, Fyns Hovedvej 861, 5390 Martofte)
- Hvilket nummer ringer du fra?
- Hvad er der sket?
- Hvor mange tilskadekomne er der?
- Hvor befinder den/de tilskadekomne sig?
- Hvis muligt mød ambulancen ved indkørslen til havnen/ ved vejen til
Korshavnsbroen

Såfremt der anmodes om udtalelse til Pressen, skal oplysningerne være præcise, og
hvis muligt henvises til Formand/Sejlerskoleleder.
Ved udtalelse til Pressen underrettes Formand/Sejlerskoleleder umiddelbart efter.

