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1.0 Formål 
Dette dokumentet definerer regler for beredskap i forbindelse med Stavanger Seilforenings organiserte 
aktiviteter på land og på sjøen ut fra jolleanlegget på Sølyst. 
 
Organiserte aktiviteter inkluderer kurs, trening og regatta i regi av Trening og opplæringskomiteen eller 
Regattakommiteen. 

2.0 Ansvar 
Det er leder for Trening og opplæringskomite som er ansvarlig for, og eier av disse retningslinjene. Alle 
tillitsvalgte, ansatte og medlemmer i foreningen har ansvar for at disse retningslinjene blir etterfulgt. 

3.0 Beredskap i forbindelse med aktiviteter på sjøen  
Beredskap i forbindelse med aktiviteter på sjøen er dimensjonert for å kunne håndtere en alvorlig ulykke på 
sjøen («worst case») på en mest mulig effektiv måte. Følgende beredskap skal være på plass: 

 Seiling med urutinerte seilere (introkurs og optimist VK):Minst to bemannede følgebåter på sjøen, 
normalt en trenerbåt pluss en sikringsbåt. I tillegg skal det være minst en voksen med tilgang til 
mobiltelefon som «landansvarlig» 

 Seiling med rutinerte seilere (Laser VK og NC grupper): Dersom været og værmelding tilsier at seilere 
ikke skal få problemer med å håndtere båtene sine, er det tilstrekkelig med en trenerbåt på vannet. 
Trener skal ha med mobiltelefon for å kunne ringe 112 om noe uhåndterbart skulle oppstå. Seilere skal 
ikke forlate havnen før trener og/eller sikringsbåt er på vannet 

 Trenere skal være øvet i relevant førstehjelp 

 Oppdatert liste med kontaktdetaljer til foresatte, samt liste med ansvar for følgebåt og landansvarlig 
skal til enhver tid være oppslått i jollehuset 

 Alle trener og sikringsbåter samt landansvarlig skal ha VHF radiokommunikasjon på kanal 72 (radioer 
lagres i skap i jollehuset og låses ut av trener).  

4.0 Ansvarsdeling  

 Trenere er ansvarlig for koordinering av beredskapen og skal påse at nødvendige sikringsbåter er på 
sjøen og at landansvarlig er tilstede, at alle har tilgang til radio og er kjent med denne prosedyren. 
Trener er også ansvarlig for å vurdere hvilke aktiviteter som er forsvarlig å gjennomføre - vær, 
seilernes erfaring og beredskap tatt i betraktning. Dersom det ikke er landvakt skal trener varsle 112 i 
en eventuell nødsitusjon. 

 Sikringsbåtførere er ansvarlig for å assistere trenere i sikrings- og eventuelt redningsarbeid på sjøen. 

 Landansvarlig er ansvarlig for å varsle 112, seilforeningens ledelse og pårørende om det skulle 
oppstå en hendelse. Landansvarlig tar også i mot seilere som eventuelt velger å avslutte økten på 
vannet.  

 Driftsjef, eller den han/hun utpeker, er den enestes som skal ha kontakt med media på vegne av 
seilforeningen 

 Seilforenings HMS leder er ansvarlig for å arrangere beredskapsøvelse i henhold til denne prosedyren 

5.0 Varslingsrutiner 

Ved alvorlige hendelse skal nødnummer og seilforeningens ledelse varsles (i denne rekkefølge):  

 Politi/nødnummer: tlf 112 (husk å oppgi hva som har skjedd og hvor det har skjedd) 

 Driftsleder: tlf 905 51 590  

 Leder Trening og opplæring: tlf 91874363 

 Pårørendekontakter: se oppslått liste i jollehuset  


