NYSS Ungdoms säkerhetsplan 2013
NYSS Ungdom har som ambition att verksamheten ska vara trygg och
säker både för er som föräldrar och för era barn.
Att uppnå denna ambition ställer naturligtvis krav på oss som ledare i
verksamheten men även på er som föräldrar och inte minst på era barn.
Detta dokument är upprättat för att beskriva de förebyggande åtgärder
som NYSS Ungdom har identifierat för att minimera riskerna i
verksamheten.

Säkerhetsutrustning
I boden direkt innanför grinden finns en ”Första Hjälpen-väska” uppsatt.
Minst en säkerhetsbåt (utöver respektive grupps följebåt) ska finnas
tillgänglig vid varje seglingstillfälle.
Alla följebåtar samt säkerhetsbåtar är utrustade med ett säkerhetskit och
”Walkie-Talkies” för kommunikation mellan båtar och till land.

NYSS Ledares ansvarar
NYSS Ledare skall informera deltagare och föräldrar om NYSS Ungdoms
säkerhetsplan.
Ledarna ansvarar för att bedöma rådande väderlek och vattentemperatur
och om det anses vara nödvändigt stoppa seglingsverksamheten för
samtliga, enstaka grupper eller enskilda individer.
Ledarna ska hindra deltagare som inte följer säkerhetskraven från att ge
sig ut på sjön.
Ledarna får aldrig lämna sin grupp obevakad på sjön.
Sista följebåt får inte landa förrän efter sista deltagare har landat.
Vår ambition är att alla ledare skall genomgå HLR-utbildning.

Deltagarens ansvar
Deltagaren ska vara simkunnig minst 200 meter.
Deltagaren ansvarar för att båten han/hon seglar med (även lånebåt) är
säker, se bild ”Säkerhetsutrustning på Optimistjollen, samt att bära
lämplig klädsel och flytväst, ”seglarväst”.
Deltagaren får inte lämna bryggan och bege sig ut på sjön förrän minst en
följebåt är ute.
Deltagaren måste följa instruktioner från ledarna.
Deltagaren får aldrig lämna gruppen utan godkännande från ledarna.
Deltagande i verksamheten sker på egen risk.
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Fastknutet öskar

Bogserlina

Mastsäkring kring
”masten” under
”toften” så högt
upp som möjligt.

Gummicord runt
bakkant av
”centerbordet”

Max 10 cm
mellan ”bom”
och ”hanfot”

Hela och fyllda
flytkuddar.

Säkerhetsutrustning på Optimistjollen

Fungerande
roderspärr

