Sikkerhed om bord Tirsdag d. 12-05-2019 kl. 19.00 i klubhuset
Denne aften henvender sig til dem der er interesseret i sikkerhed til søs,
og som ikke kan gå på vandet !
(dem der kan gå på vandet har nok ikke brug for at deltage)
Nu er det vist ved at være op over, med at få foretaget det årlige sikkerhedseftersyn af
bla. vores selvoppustelige redningsveste, som indebærer kontrol af tætheden, indhold
af gas i patronen osv.
Almindelige redningsveste skal også efterses om stropper og lynlåse virker som de
skal.
Derudover også kontrol af slidtage på bom-bremse, sikkerhedsliner/løbeliner på dæk
og kaste/flydeliner til mand over bord m.m.
Gasinstallationen med læktester skal også afprøvet. (kan kun fortælle om det, da det
er fastmonteret i båden).
Brandbekæmpelsesudstyr: kontrol af kaliumnitrat-brandslukker, pulverslukker,
brandtæppe og alarmer, for Brand , Gas og Kulilte skal efterses og testes.
Sikkerhed: Vhf kontrol, Havudsigt fra fcoo.dk (Forsvarets Center for Operativ
Oceanografi ) er blevet offentligt tilgængelig og kan bruges af alle.

--------------------------------------------------Udstyret til at kontrollere redningsveste med, har jeg, så dem der er interesseret, skal
bare medbringe de veste der skal efterses, husk reservepatroner, de skal også
kontrolleres (I skal selv være med til at gøre det).

Vores egne veste og andet sikkerhedsudstyr kontrollerer og efterser jeg hvert år, det
er for familien, dem der sejler med og min egen skyld.
Er du/I interesseret i at deltage, så send en e-mail til sundsoretursejler@gmail.com
eller ring på tlf. 41 15 09 60
Hvis mulig, oplys antal personer der kommer. Hvis det kun er nogle få, vil det blive
aflyst. Og i stedet holdt hjemme i garagen

Sikkerheden virker bedst hvis alle om bord er med til at tage hånd om især deres egen
sikkerhed. Så tag familien og andre der sejler med på jeres båd, eller som overvejer at
begynde at sejle, med denne aften. Sejladsen bliver mere tryg når, man ved lidt om
sikkerheden inden man begynder at sejle.

Hvis du ikke kan denne aften, finder vi en et andet tidspunkt.
De fleste drukneulykker sker når personen ikke bærer redningsvest, også blandt
erfarne sejlere. Nogle tror de kan gå på vandet, MEN DET KAN DE IKKE.
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