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1.0 Formål
Dette dokumentet definerer generelle sikkerhetsregler for seiling fra Stavanger Seilforenings jolleanlegg.

2.0 Ansvar
Det er leder for Trening og opplæring som er ansvarlig for, og eier av, disse retningslinjene. Det er opp til
alle seilere, foreldre, tillitsvalgte og ansatte i foreningen å sørge for at disse retningslinjene blir etterfulgt.

3.0 Hvem kan seile?
Følgende kriterier legges til grunn for seiling fra jolleanlegget:
 Seiler skal være medlem av Stavanger Seilforening eller delta på arrangement i regi av
foreningen
 Seiler skal ha gjennomgått dette dokumentet
 Seiler skal være svømmedyktig

4.0 Sikkerhetsregler
Følgende regler skal ivaretas ved aktivitet på sjøen:
Hovedregler:
 Følgebåt utstyrt med vhf skal følge seilere ved seiling fra jolleanlegget når seiler er under 18 år.
Med Følgebåt menes her motorbåt eller seilbåt / seilbrett ført av person Stavanger seilforening
har autorisert som trener for den aktuelle seilingen eller person over 18 år som har påtatt seg
sikringsansvar i hvert enkelt tilfelle
 Det skal alltid brukes flytevest
 Sjøveisreglene skal respekteres og det skal seiles slik at nyttetrafikk ikke hindres.
 Grensene mellom treningsområdet på Pinå og korridor for ferjetrafikk skal unngås.
 Dersom korridor krysses gjøres dette så raskt og sikkert som mulig
 Joller som ikke er utstyrt med lanterner skal kun brukes når det er dagslys
 Vurder alltid om det er forsvarlig å seile ut fra værforhold, seileres ferdigheter og jollen/brettets
egenskaper og tilstand

Unntak:
 Erfarne seilere som er eldre enn 13 år kan i sommerhalvåret (apr-okt) seile fra jolleanlegget
uten sikringsbåt, dersom de er to eller flere båter i følge.
Følgende tilleggsbestemmelser gjelder for slik seiling:
 Seiler skal ha tillatelse fra sine foresatte til seiling uten sikringsbåt
 Hovedtrener eller leder for T&O komiteen kan dessuten og med endelig virkning bestemme at
en seiler ikke er erfaren nok til å seile etter denne unntaksbestemmelsen,
 Seiling skal foregå i den båtklasse den enkelte seiler har som sin hovedbåtklasse og som
vedkommende mestrer
 Seilingsområde er begrenset til Pinå nord for fergekorridor
 To av båtene skal medbringe VHF
 Seiling etter denne bestemmelsen finner for øvrig sted uten noe ansvar for SS

5.0 Lån av utstyr



Lån av foreningens seiljoller, båter og annet utstyr utenom foreningens organiserte aktiviteter skal
alltid klareres i forkant med leder for Trening og opplæring
Oppstår skader på foreningens materiell ved lån av dette utenom organiserte aktiviteter er bruker i
utgangspunktet ansvarlig for dette.

