
S e j l a d s r e g l e m e n t for S ø s p e j d e r t r o p p e n ” G R Y ”  

  Tilrettet og godkendt af Styrelsen 20. maj 2021
 
1. Bestemmelser: Sejladsreglementet følger som minimum        

     den til enhver tid gældende danske lovgivning og      
     Sikkerhedsbestemmelserne for Søaktiviteter (SBS) i Det  
     Danske Spejderkorps (DDS).  
 

2. Sejlladstilladelse: Ingen besætning må sejle uden  

     tilladelse fra en af gruppens ledere, hvis anvisninger   
     altid skal følges. Den ansvarlige leder har også til  
     opgave at organisere eventuelle nødprocedurer.  
     Optier må kun sejle under lederopsyn.  
 

3. Sejladsområde: Patrulje-, JM- og lederfartøjer må besejle  

     området begrænset af linjerne Lindenæs- Wilhelmshaven og  
     61° N bredde.  
     Optifartøjer må besejle et øvelsesområde     
     bestemt af den ansvarlige leder.  

 
4. Svømmefærdighed: Ingen medlemmer må sejle ud, hvis  

     vedkommende ikke kan svømme minimum 200 m  
    (Optier undtaget, jf. § 2). 

 
5. Sejladsjournal: ”Sejladsbogen” skal altid føres ved  

     sejladsens påbegyndelse og afslutning. Dog ikke ved sejlads  
     med småbåde under lederopsyn.  

 
6. Veste: Alle veste skal være CE godkendte. 

 
     Personer under 18 år skal bære redningsvest under  
     sejlads. Redningsvesten skal altid bæres yderst.  
     Optier skal bære redningsvest ved færdsel på bro &  
     bedding.  
 
     Øvrige medlemmer kan vælge at bruge      
     svømmevest. Jungmænd under 18 år må bruge  
     svømmevest med værges skriftlige tilladelse.  
 
     Kun medlemmer over 18 år må bære oppustelig  
     redningsvest.  
 
     En leder kan dispensere for brugen af vest ved  
     vindstyrker på under 5 m/s (let vind). Vest skal dog    
     altid bæres ved havnemanøvre, natsejlads og al  
     sejlads i tidsrummet 1. oktober til 15. maj. En  
     fartøjsfører kan dispensere for brugen af vest ved  
     færden under dæk. 
 
 
 
 

 

7. Kontakt mellem fartøjer: Når flere fartøjer sejler sammen    

     på længere ture, skal bådene sejle således, at de til enhver  
     tid øjeblikkeligt kan komme i kontakt med hinanden  
     (jf. SBS i DDS afsnit 7c og 7e).  
 

8. VHF: Patrulje-, JM- og lederfartøjer skal være udstyret  

     med VHF-radio. Dog ikke ved sejlads under lederopsyn, så  
     længe der er visuel kontakt mellem bådene.  

 
9. Bemanding: Patruljefartøjer skal have en bemanding på  

     mindst 2 og højest 6 personer. JM-fartøjer skal have en  
     bemanding på mindst 2 og højest 8 personer. 
     ”Chresten K” skal have en bemanding på mindst 3 og  
     højest 6 personer. ”Pollux skal have en bemanding på  
     mindst 2 og højest 10 personer.     
     Motorjoller med påhængsmotor skal have en bemanding på  
     mindst 2 og højest 7 personer. Endvidere skal føreren være  
     fyldt 16 år og have bestået samt medbringe dokumentation  
     for tilstrækkelig uddannelse (iht. Søfartsstyrelsens    
     Speedbådsfører-bekendtgørelse).  

 
10.På- & afmønstring: Ingen må på- eller afmønstre et    

     fartøj, medmindre der foreligger en klar aftale med den  
     ansvarlige leder. 
 

11.INGEN tvang: En fartøjsfører kan ikke tvinge nogen  

     til sejlads; ej heller til afmønstring (jf. § 10 og SBS i DDS  
     afsnit 5c). 
 

12.Kontaktperson: Ved sejladser på mere end én dags  

     varighed skal besætningen have en kontaktperson, jf.  
    ”Kontaktperson-vejledningen”.  
 

13. Vedr. Natsejlads:  
   A. Ved natsejlads skal alle have et tændt knæklys eller MOB   
       (Mand Over Bord) lys monteret på redningsvesten.  
   B. Vest bæres af alle, der ikke er om læ, uanset vindstyrken.   
   C. Ingen forlader cockpittet uden at bruge livline.  
 
Tillæg til sejladsreglementet:  
   - Adfærd ombord 
   - Sejlads i småbåde  
   - Sejlads om vinteren (15. november til 1. april)  


