Sejladsregler for kølbåde i
søspejdergruppen Havmændene
Basis krav for godt sømandsskab
1 Stjerne (femte stjerne i alt)
Basis krav
a. Sejle ind i havn
b. Sejle ud af havn
c. Lægge til fortøjningsplads i havn
d. Mand overbord (lægge til bøje)
e. Farvandsafmærkning
a. Afmærkning af grund
b. Sideafmærkninger
f. Stagvending
g. Bomning
h. Vigeregler
a. Vurdere om der er fare for
sammenstød
b. Godt sømandsskab for
vigende
c. Godt sømandsskab for skib,
der ikke skal vige
d. Bagbord viger for styrbord
e. Luv viger for læ
f. Overhaling
g. Motor viger for sejl
i. Almene fagudtryk
j. Sikkerhedsudstyr på båd
a. Veste til alle
b. Nødraketter
c. Mobiltelefon
d. Pøs
e. Anker og ankertov
f. Kompas
g. Tågehorn
h. Førstehjælpskasse
i. Fortøjninger og fendere
j. Slæbetov
k. Radarreflektor

l. Livliner
m. Lommelygte
n. Kniv
o. Værktøj
k. Man skal kunne være kaptajn
a. Man skal kunne føre
kommandoer
b. Klare meldinger
c. Overblik
l. Skibslys
a. Sejlskibe u 7m længde
b. Sejlskibe u. 20m længde
c. Maskindrevne skibe
Sejlregler når basis krav er opfyldt
a. Der skal være mindst to i båden,
hvor begge har mindst 1 stjerne.
Hvis der er mindst tre i båden er
det tilladt at kun én har mindst 1
stjerne.
b. Sejlområde: Svanemøllebugten
ud til Middelgrunden og mod
nord til Tårbæk.
c. Man må ikke være mere end
2000 m fra land
d. Der må kun sejles ved vindstyrker
under 10 m/sek (se
Sejladsudsigten)
e. Det skal aftales med en leder
eller nærmere aftalt kontaktbar
person at man sejler ud (område
og forventet hjemkomst, samt
telefonnummer på sejlere)
f. Turen skrives i logbogen
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Udvidede krav til sømandskab
2. Stjerne (sjette stjerne i alt)
t.

Udvidede krav
g. Læg kurs
a. Kunne sejle efter kompas
b. Krydse i forhold til en given
kurs
h. Fartmåling
i. Vigeregler
a. Manøvre- og
advarselssignaler
b. Specielle vigeregler
(dybvandsruter,
trafikseparering, snævre løb)
j. Farvandsafmærkning
a. Båker
b. Fyr
k. Pejling
a. Pejling i forhold til land
b. Pejling af fartøjer
c. Bedømme afstande
l. Benytte søkort
a. Symboler
b. Fyr på søkort
c. Udtage og afsætte position
d. Kursopmåling
e. Opmåling af distancer
m. Diversion og afdrift
a. Man skal vide hvad afdrift er
(påvirkning af vind og
strømm)
n. Nødprocedurer
a. Hvad gør man hvis det
begynder at storme
b. Styre ved hjælp af sejl
c. Grundstødning
o. Rebe sejl
p. Specialudtryk, maritime udtryk
q. Kendskab til storskibsruter
Sejlregler når udvidede krav er
opfyldt
r. Mindst to personer, hvor den ene
har 2. stjerner og den anden har
en stjerne
s. Sejlområde: Dragør til
Snekkersten og ud til VenFlakfortet

Ved vindstyrker på mere end 10
m/s må sejlads kun ske efter
aftale med leder.
u. Det skal aftales med en leder
eller nærmere aftalt kontaktbar
person at man sejler ud (område
og forventet hjemkomst, samt
telefonnummer på sejlere)
v. Turen skrives i logbogen

Duelighedsprøven
3. Stjerne (syvende
stjerne i alt)
Krav til duelighedsprøven
w. Bestået teoretisk og
praktiskprøve
Sejlregler når duelighedsprøven er
bestået
x. Mindst to personer, hvor den ene
har duelighedsprøven (3. stjerne)
y. Sejlområde: Dragør til
Snekkersten og ud til Ven –
Flakfortet eller efter aftale med
nærmeste leder
z. Ved vindstyrker på mere end 10
m/s må sejlads kun ske efter
aftale med leder.
æ. Det skal aftales med en leder
eller nærmere aftalt kontaktbar
person at man sejler ud (område
og forventet hjemkomst, samt
telefonnummer på sejlere)
ø. Turen skrives i logbogen

Søspejdergruppen Havmændene, Skovshoved Havn 1A, 2920 Charlottenlund.
Web: havmaendene.gruppe.dds.dk

