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SÄKERHETSBESTÄMMELSER VID
SJÖVERKSAMHET
Antagna av styrelsen för Ösmo Scoutkår den 14 april 2002
Antagna av styrelsen för Nynäshamns Scoutkår den 14 april 2002
Antagna av styrelsen för Stiftelsen för Främjande av Sjöscoutverksamhet i Nynäshamns Farvatten den 19 april 2002
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1
1.1

2
2.1

Terminologi
I dessa säkerhetsbestämmelser avses med:

ansvarig seglingsledare

scoutledare som är ansvarig för scoutsegling.

befälhavare

Den som bestämmer och har ansvaret ombord på en båt vid
segling

enskild segling

segling som inte är scoutsegling.

instruktionssegling

scoutsegling utan behörig besättning, vid vilken innehavare
av behörighetsbevis för 1:e, 2:e eller 3:e skeppare har
möjlighet att assistera från annan båt.

kårerna

Nynäshamns scoutkår och Ösmo scoutkår.

organisationerna

kårerna och Stiftelsen för Främjande av
Sjöscoutverksamhet i Nynäshamns Farvatten.

scoutledare

ledare med rätt att bedriva scoutverksamhet.

scoutsegling

segling i någon av kårernas regi.

segling

färd till sjöss med segel, motor eller åror.

Allmänna bestämmelser
Dessa säkerhetsbestämmelser gäller vid segling i kårernas scoutverksamhet och vid
enskild segling med omyndig befälhavare i båt tillhörig någon av organisationerna
samt i tillämpliga delar vid övriga seglingar i båt tillhörig någon av organisationerna.
Beslutar någon av organisationerna att låna ut en båt till annan kår eller annan
juridisk person gäller dock inte dessa bestämmelser till någon del.

3

Organisation

3.1

Organisationernas styrelser utser vardera en ledamot och en suppleant i
sjökommittén, som har till huvudsaklig uppgift att bedöma vem som är lämplig att ha
behörighet som befälhavare och besättningsman.

3.2

Varje organisation som äger eller hyr båt utser båtfogde. Båtfogden har till
huvudsaklig uppgift att svara för båtarnas löpande tillsyn.
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4

Besiktning

4.1

Båt som ägs eller långtidslånas av någon av organisationerna skall före varje
seglingssäsong sjövärdighetsbesiktigas av båtkontrollant utsedd av sjökommittén.
Finner båtkontrollanten vid besiktning att båten är fullt sjövärdig skall
sjövärdighetsbevis utfärdas för båten. Finner båtkontrollanten vid besiktning att
båten inte är sjövärdig skall seglingsförbud utfärdas för båten. Är båt fullt sjövärdig
för viss användning, men inte för annan, får sjövärdighetsbevis med föreskrift om
begränsningar i användningssättet utfärdas.

4.2

Under pågående seglingssäsong skall båtfogde fortlöpande kontrollera att båt hålls i
ett sjövärdigt skick.

4.3

Inträffar skada, som äventyrar båts sjövärdighet, skall båtfogde utfärda
seglingsförbud. Innan seglingsförbudet upphävs, skall ny besiktning enligt punkt 4.1
ske.

5

Seglingsrätt

5.1

Gemensamma regler

5.1.1 Rätt att använda båt har den som innehar för seglingen gällande behörighetsbevis
eller den som inte är medlem i någon av kårerna, men som sjökommittén bedömer
har erforderliga kunskaper.
Motorbåt får även föras av myndig kårmedlem som sjökommittén bedömer har
erforderliga kunskaper.
5.1.2 Vid segling i zon 1, 2, 3 eller 4 skall kontaktman i land finnas utsedd.
5.1.3 Meddelande om hemkomst eller försening skall snarast möjligt lämnas till
kontaktman. Nödhamn får dock inte lämnas av denna.
5.1.4

5.2

Vid segling omfattande flera dygn skall rapport med överenskomna mellanrum
lämnas till hemmavarande kontaktman, vars namn och telefonnummer redan före
seglingens början skall meddelas deltagarnas anhöriga. Kontaktmannen skall i sin
tur ha en förteckning över samtliga deltagare och telefonnummer till deras anhöriga
samt känna till planerad seglingsrutt.
Scoutsegling

5.2.1 Är befälhavaren inte scoutledare får scoutsegling endast bedrivas efter det att en
scoutledare har förklarat sig vara ansvarig för seglingen. Scoutledaren är ansvarig
seglingsledare.

5.2.2 Ansvarig seglingsledare vid scoutsegling får återkalla rätten att segla eller vid
behov förena denna med särskilda föreskrifter.
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5.2.3 Ansvarig seglingsledare som deltar i seglingen har därutöver rätt att fatta de
övergripande beslut som behövs för seglingens genomförande, såsom beslut om
att hamn skall uppsökas och beslut om att en mer skyddad färdväg skall väljas.
5.3

Instruktionssegling

5.3.1 Ansvarig seglingsledare för instruktionssegling får endast vara scoutledare som
innehar behörighetsbevis för 1:e, 2:e eller 3:e skeppare.
5.3.2 Scoutledare som innehar behörighetsbevis för 3:e skeppare får endast leda
instruktionssegling i zon 4 eller 5.
5.3.3 Scoutledare som innehar behörighetsbevis för 2:e skeppare får endast leda
instruktionssegling i zon 3, 4 eller 5.
5.3.4 Scoutledare som innehar behörighetsbevis för 1:e skeppare får endast leda
instruktionssegling i zon 2, 3, 4 eller 5.
5.3.5 Vid instruktionssegling skall ansvarig seglingsledare delta i verksamheten, men
behöver inte själv vara i sådan närhet att han kan assistera
5.3.6 Vid instruktionssegling får ansvarig seglingsledare medge att annars icke behöriga
personer är befälhavare och besättningsmän.
5.4

Enskild segling

5.4.1 Enskild segling med omyndig befälhavare får endast ske om befälhavarens
målsman har tagit på sig ansvaret för seglingen.
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6

Bokning

6.1

Vid bokning avseende tiden från sjösättning t o m den 31 augusti bokas båt den 1
januari för den som dessförinnan till båtfogde har anmält önskemål om att boka båt.

6.2

Vid bokning avseende tiden fr o m den 1 september till båtupptagning bokas båt den
1 juli för den som dessförinnan till båtfogde har anmält önskemål om att boka båt.

6.3

Har flera anmält önskemål om samma båt och tid, bokas båt med förtur i följande
ordning:
1.
Någon av kårerna vid anordnande av kårläger.
2.
Avdelning tillhörande någon av kårerna.
3.
Patrull tillhörande någon av kårerna.
4.
Enskild scout tillhörande någon av kårerna.
5.
Annan kår.
6.
Övriga.
Återstår konkurrerande önskemål efter det att fördelning gjorts, skall lotten avgöra
punkterna 1-4 och båtfogden avgör punkterna 5 och 6.

6.4

Vid bokning efter den 1 januari respektive 1 juli har den företräde som först bokar
båt. Båt bokas på sätt båtfogde anvisar.

6.5

Bokning över en vecka i sträck får inte ske utan tillstånd av båtfogde.

7
7.1

Behörighet för besättningsman och befälhavare
Sjökommittén utfärdar behörighetsbevis för besättningsman och för 5:e och 6:e
skeppare.
Respektive kårstyrelse utfärdar efter rekommendation av sjökommittén
behörighetsbevis för övriga skeppare. Kårstyrelses beslut skall tillställas
sjökommittén.

7.2

Behörighetsbevis utfärdas för den som uppfyller kraven i bilaga 1 för respektive
behörighet och som visar allmänt gott omdöme och lämplighet. I bilagan uppsatta
kunskapskrav definieras närmare i bilaga 2. Behörigheten gäller inom de zoner, som
i bilaga 1 angivits för respektive behörighet. Zonindelningen framgår av bilaga 3.

7.3

Om en båt typ ej är sjösatt eller av annan anledning ej är seglingsbar får
sjökommittén genomföra uppsegling med annan båt typ.

7.4

Sjökommitténs beslut att utfärda behörighetsbevis skall protokollföras.

7.5

Sjökommittén skall föra förteckning över av kårstyrelserna eller kommittén utfärdade
behörighetsbevis.

Uppgjord 2002-03-26

6(9)

7.6

Sjökommittén eller respektive kårstyrelse får återkalla behörighetsbevis, om
innehavaren bryter mot dessa säkerhetsbestämmelser eller på annat sätt visar sig
vara olämplig som befälhavare. Innan behörighetsbevis återkallas skall innehavaren
ges tillfälle att yttra sig.
Klagan mot sjökommitténs beslut får framställas till berörd kårstyrelse, som har att
fastställa eller ändra beslutet.

8

Passagerare

8.1

Alla ombordvarande skall kunna simma 200 m.

8.2

Passagerare som inte har fyllt 9 år får medfölja endast om befälhavaren innehar
behörighetsbevis för 1:e eller 2:e skeppare eller om person över 18 år finns ombord.
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9

Antal ombordvarande

9.1

Största tillåtna antal ombordvarande och minimibesättning, befälhavaren inräknad,
framgår av nedanstående tabell.

Zon
11

21

31

41

51

Motorgång

Stortriss
Lillfidra
Snipe
Trissjolle
Optimistjolle

4/23
-4
-4
-4
-4

4/2
4/2
-4
-4
-4

4/1
4/1
3/1
3/1
-4

4/1
4/1
3/1
3/1
1/1

4/1
4/1
3/1
4/1
2/1

6/1

2:e skeppare

Stortriss
Lillfidra
Snipe
Trissjolle
Optimistjolle

-4
-4
-4
-4
-4

4/2
4/2
-4
-4
-4

4/1
4/1
3/1
3/1
-4

4/1
4/1
3/1
3/1
1/1

4/1
4/1
3/1
4/1
2/1

6/1

3:e skeppare

Stortriss
Lillfidra
Snipe
Trissjolle
Optimistjolle

-4
-4
-4
-4
-4

-4
-4
-4
-4
-4

4/2
4/2
3/2
3/2
-4

4/2
4/2
3/2
3/2
1/1

4/1
4/1
3/1
3/1
2/1

4/1

4:e skeppare

Lillfidra
Snipe
Trissjolle
Optimistjolle

-4
-4
-4
-4

-4
-4
-4
-4

-4
-4
-4
-4

4/2
3/2
3/2
-4

4/1
3/1
3/1
2/1

5:e skeppare

Trissjolle
Optimistjolle

-4
-4

-4
-4

-4
-4

-4
-4

3/22
2/1

6:e skeppare

Optimistjolle

-4

-4

-4

-4

2/1

Behörighetsbevis

Båttyp

1:e skeppare

1.
2.

3.
4.

Zonindelning, se bilaga 3.
Såsom besättningsman får utöver besättningsman den som har behörighet som lägst
5:e skeppare tjänstgöra.
Vid segling utanför baslinjen skall i besättningen ingå minst en 2:e skeppare.
”–” innebär att segling i denna zon ej får förekomma med båttypen.
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10 Utrustning
10.1 Under all segling skall flytväst vara påtagen.
10.2 För optimistjolle, trissjolle, roddbåt, lillfidra, snipe och stortriss gäller i bilaga 4-10
intagna förteckningar över säkerhetsutrustning och övrig utrustning. Till lånad båt av
annan typ används förteckningen till den båttyp, som mest liknar båten, med de
förändringar befälhavaren finner befogade.
10.3 Före varje segling skall befälhavaren kontrollera om utrustning enligt förteckning
finns med. Avsegling får inte ske om säkerhetsutrustning saknas. Eventuella brister i
fråga om övrig utrustning skall före avsegling anmälas till båtfogde eller ansvarig
seglingsledare.
11 Seglingsjournal och loggbok
11.1 Seglingsjournal förvaras hos båtfogde eller på plats som båtfogden bestämmer.
11.2 I seglingsjournalen skall antecknas
a) före segling:

båtens namn
befälhavarens namn
besättningsmedlemmars namn
passagerares namn
kontaktmans namn och telefonnummer
planerad seglingsrutt
avgångstid
beräknad hemkomsttid
väder vid avgången
sjöväderprognos för den närmaste tiden
namn på ansvarig seglingsledare

b) efter segling:

verklig hemkomsttid
eventuellt uppkomna skador på båt och utrustning

11.3 Loggbok skall föras genom befälhavares försorg. Loggbok behöver dock inte föras
vid segling med optimistjollar, trissjollar, snipe eller roddbåtar.
11.4 I loggbok skall antecknas:
datum och klockslag
befälhavares namn
övriga ombordvarandes namn
väderobservationer
segelföring
för navigationen viktiga händelser (passager, tider o dyl.)
utförda övningar
övriga händelser
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12 Undantag
12.1 Undantag från dessa säkerhetsbestämmelser får beslutas av organisationerna för
den organisations verksamhet.
12.2 I brådskande situationer får undantag även beslutas av ansvarig scoutledare och en
ledamot eller suppleant i sjökommittén. Ett sådant beslut skall anmälas till berörd
kårstyrelse.
12.3 Befälhavare får besluta att flytväst inte behöver bäras under däck.
12.4 Vid läger och andra jämförbara aktiviteter får ansvarig scoutledare och en ledamot
eller suppleant i sjökommittén besluta om andra seglingsområden än de i
behörighetsbevisen angivna.
12.5 Därutöver får ansvarig scoutledare besluta att dessa säkerhetsbestämmelser inte
skall gälla ombord på fartyg i passagerartrafik eller på annat större fartyg.
12.6 Vid bogsering får befälhavaren på bogserande båt besluta att besättning inte
behöver finnas ombord på bogserad båt.

13 Övergångsregler
13.1 Dessa säkerhetsbestämmelser träder i kraft den 1 maj 2002 då nu gällande
säkerhetsbestämmelser upphör att gälla.
13.2 Behörighetsbevis utfärdade med stöd av äldre säkerhetsbestämmelser gäller även
fortsättningsvis, men med de rättigheter som de nu antagna
säkerhetsbestämmelserna anger för besättningsman och skeppare med
motsvarande betäckning.
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