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1.0 Formål
Dette dokumentet definerer generelle retningslinjer foreldreorganisert seiling i helgene i mørketiden fra
november til februar. Denne aktiviteten er organisert som dugnad og ansvar er fordelt mellom
foreldrerepresentanter gjennom vaktliste utarbeidet av T&O

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 delta?
Målet er at vinterseilingsprogrammet skal være for NC seilere i Laser og Optimistklassen. Dette forutsetter
som hovedregel at det er en foreldrerepresentant fra hver gruppe som sikring/tilrettelegger på hver av
treningene.

4.0 Hva innebærer tilrettelegging av søndagsseiling?
Tilrettelegging av søndagsseilingen betyr at aktuell foreldrerepresentant(er), i tillegg til å være sikring,
avtaler med seilerne hva som skal være treningsmomenter den dagen. Eventuelle merker og prosedyrer
legges opp ift dette.

5.0 Sikring, sikkerhet og værforbehold
Søndagsseiling skal være et fellesarrangement for optimist og laser, der gruppene seiler i samme område
eller i umiddelbar nærhet av hverandre slik at sikring og oppfølging blir felles. Det er den ansvarlige
foreldre representanten som hver gang vurderer om det er forsvarlige forhold. Ved usikkerhet kan leder
eller sportslig ansvarlig i T&O kontaktes. Pga lavere vanntemperatur vil det være et krav at de som skal
delta på søndagsseiling i vintermånedene har bekledning for vinterseiling (tørrdrakt, tykk våtdrakt,
superwarm eller tilsvarende). Den ansvarlige for aktuell helg kan gi pålegg om at enkelt seilere ikke kan
seile utfra vurdering av værforhold ift erfaring, ferdigheter og tilgang på tilstrekkelig sikring.

Sikrings/følgebåter vil være VSR (ligger på vannet) og svart rib (på henger i jolle garasjen) Båtførere skal
være utstyrt med VHF radio der kanal 72 skal benyttes.
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