Generelt om sikkerhed og ansvar
i Tarup-Davinde området
Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af
omstændighederne placeret mellem tre forhold:
1. Naturskolen Åløkkestedet (Tarup-Davinde I/S) har ansvar for at formidlingen foregår på
en fuldt forsvarlig måde og lever op til den sikkerhed og faglige kompetence, som
deltagerne med rette kan forvente. Naturskolen har udarbejdet den lovpligtige
sikkerhedsinstruks (jvf. Søfartsstyrelsen) for alle vandaktiviteter og tegnet den lovpligtige
passageransvarsforsikring (jvf. Athenkonventionen).
2.

Fra Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden
Tilsynet under ekskursioner mv.
§ 8. Tilsynet omfatter elevernes deltagelse i ekskursioner, virksomhedsbesøg,
idrætsarrangementer, badning og lignende, der arrangeres eller formidles af
skolen. Tilsynet omfatter endvidere lejrskoleophold og skolerejser, der indgår i
skolens virksomhed, eller hvor skolen er arrangør.
Derfor har lærerne/pædagogerne altid tilsyn med deres elever i forbindelse med
Naturskolen Åløkkestedets formidling. Det er lærerens/pædagogens ret og pligt at
gøre opmærksom på manglende eller utilstrækkelige sikkerhedstiltag fra
Naturskolens side i forhold til aktiviteterne og de pågældende elever. Under
naturskolebesøget har læreren/pædagogen ansvar for at "holde øje med eleverne",
og sikre sig at de elever, der indgår i aktiviteter også er i stand til det fysisk og
psykisk, og i samarbejde med instruktøren evt. sørge for relevante foranstaltninger,
så aktiviteten kan afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde for alle.
Lærerne/pædagogen har desuden ansvar ift. at kende de kommunale og
institutionelle sikkerhedsregler, der gælder for deres elever bl.a. i forhold til regler
for sejlads, cykling, badning osv., samt at kende til evt. krav om orientering af
forældre og tilladelser i den henseende.

3. Færdsel i Tarup-Davinde området sker generelt på eget ansvar. Dette gælder også brug af
Naturskolens og Grejboxens udstyr.
Naturskolen har 6 kanoer til udlejning i Davinde Sø. Reder er den pågældende
institution, som lejer kanoerne og det er deres ansvar at udarbejde en
sikkerhedsinstruks for aktiviteterne og forholde sig til forsikringsspørgsmål.
Kanoerne er aflåst i lukket skur og nøgle skal hentes på Naturskolen. Kanoerne er
typegodkendt og det påhviler Naturskolen at sørge for at de er korrekt
vedligeholdt, udlejningen foregår med redningsveste og uden instruktion.
Kanoerne kan normalt kun lejes i sæsonen fra 1.maj til 31.oktober/ vandtemperatur
over 10 grader.

Grejbank Fyn har en Grejbox med et antal kajakker liggende ved Davinde Sø.
Reder er den pågældende institution. Som benytter udstyret, og det er deres ansvar
at udarbejde en sikkerhedsinstruks for aktiviteterne. Kajakkerne ligger i et aflåst
skur. Nøgle hentes på Naturskolen. Det er kun medlemmer af Grejboxen, som har
adgang til at låne udstyret. Vedligeholdelse påhviler medlemmerne af Grejboxen og
udlån foregår sammen med svømmeveste og uden instruktion.

Sikkerhedsinstruks for vandaktiviteter
i forbindelse med Naturskolen Åløkkestedets formidling
Tømmerflådesejlads
Farvand: Stenværksøen, beskyttet mindre sø med under 50 m til land (84 m bred ved aktivitetsområdet)
Risici: Risiko for forlis eller kæntring
Tiltag til imødegåelse af risici:
1. Identifikation af reder: Sekretariatsleder John Juul Henriksen
2. Alle aktiviteter ledes af en uddannet kanoinstruktør II eller kajakinstruktør II og ansat på
Naturskolen Åløkkestedet
3. Op til 8 prs. på vandet = Instruktøren samt én myndig person som assistent
Fra 9-16 prs. på vandet= Instruktøren samt to myndige personer som assistenter.
4. Der er altid følgebåd med redningskrans på vandet. Denne sejles af en myndig sejladsduelig person
udpeget af instruktøren eller af instruktøren selv.
5. Alle deltagere bærer svømmevest eller redningsvest. Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at
befinde sig på eller i vandet uden vest.
6. Instruktøren giver inden sejladsen instruktion i brug af vestene
7. Aktiviteterne indstilles i tordenvejr og vindstyrker over 10 m/s
8. Aktiviteten må ikke gennemføres ved vandtemperatur på under 10 grader. Efter særlig aftale kan
aktiviteterne gennemføres ved vand temp. under 10 grader, hvis alle deltagere bærer våddragter.
9. Passageransvarsforsikringen er i kraft fra og med 1. april til og med 15. november, så det er ikke
muligt at lave sejlads udenfor denne periode
10. Instruktøren har altid Tlf. til nødopkald
11. Ved utilsigtede hændelser eller ulykker skal instruktøren afrapportere til Naturvejleder Henrik
Kalckar, som følger op på hændelsen og informerer reder John Juul Henriksen.

*Kanoinstruktør II uddannelsen er lavet af Kanosamrådet, som består følgende organisationer:
Dansk Kano og Kajak Forbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Børne- og
ungdomsorganisationernes samråd. (spejderne), Efterskoleforeningen, Ungdomsringen,
Universiteterne/ UCerne, Grejbankerne. Højskolerne

Kanosejlads
Farvand: Davinde Sø, større sø med 100-150m til land
Risici: Kæntring, afkøling i vandet
Tiltag til imødegåelse af risici:
1. Identifikation af reder: sekretariatsleder John Juul Henriksen
2. Alle aktiviteter ledes af uddannet kanoinstruktør II* ansat på Naturskolen Åløkkestedet
3. Op til 18 prs./6 kanoer på vandet= Instruktøren samt én myndig person udpeget af
instruktøren, som assistent i egen kano eller følgebåd.
4. Elever skal som minimum gå i 4. klasse for at sejle uden myndig person i båden
5. Alle deltagere bærer redningsvest
6. Instruktøren giver inden sejladsen instruktion i brug af vestene
7. Aktiviteterne indstilles i tordenvejr og vindstyrker over 7m/s
8. Aktiviteten må ikke gennemføres ved vand temperatur på under 10 grader. Efter særlig
aftale kan aktiviteterne gennemføres ved vand temp. under 10 grader, hvis alle deltagere
bærer våddragter.
9. Passageransvarsforsikringen er i kraft fra og med 1. april til og med 15. november, så det er
ikke muligt at lave sejlads udenfor denne periode
10. Instruktøren har altid Tlf. til nødopkald
11. Ved utilsigtede hændelser eller ulykker skal instruktøren afrapportere til Naturvejleder
Henrik Kalckar, som følger op på hændelsen og informerer reder John Juul Henriksen.

Jollesejlads
Farvand: Østersøen, Nordsøen og andre mellemstore delvist beskyttede søer med 50- 100m til land
Risici: Overbordfald, afkøling i vandet
Tiltag til imødegåelse af risici:
1. Identifikation af reder: sekretariatsleder John Juul Henriksen
2. Alle aktiviteter er under opsyn af myndig person ansat på Naturskolen Åløkkestedet med min. et
opdateret 8 timers første hjælps kursus.
3. Højest 5 personer i jollen af gangen
4. Elever skal som minimum gå i 4. klasse for at sejle uden myndig person i båden
5. Alle deltagere bærer redningsvest

6. Instruktøren giver inden sejladsen instruktion i brug af vestene
7. Aktiviteterne indstilles i tordenvejr og vindstyrker over 10 m/s
8. Aktiviteten må ikke gennemføres ved vand temperatur på under 10 grader. Efter særlig aftale kan
aktiviteterne gennemføres ved vand temp. under 10 grader, hvis alle deltagere bærer våddragter.
9. Passageransvarsforsikringen er i kraft fra og med 1 april til og med 15. november, så det er ikke
muligt at lave sejlads udenfor denne periode
10. Den myndige person har altid Tlf. til nødopkald
11. Ved utilsigtede hændelser eller ulykker skal instruktøren afrapportere til Naturvejleder Henrik
Kalckar, som følger op på hændelsen og informerer reder John Juul Henriksen.

