Sikkerhedsinstruktioner
RIB-Sejlads
Vi bruger RIB af mærket TORNADO, som har mere end 40 års erfaring i branchen. Båden er
specieldesignet og særdeles velegnet til sejlads på fladt vand som i store bølger. Vi har valgt SUZUKI
motorer, som er særdeles driftssikre. Disse motorer scorer topkarakter i diverse tests mod
tilsvarende motorer.
Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Derfor sørger vores piloter for, at hverken båd eller
passagerer presses ud i ekstreme situationer.
Personer er forsikret gennem Søassurancen og båden gennem Codan. Båden synes og godkendes af
Søfartsstyrelsen. Piloterne har gennemført sejlprøve med en repræsentant fra Søfartsstyrelsen.
Sikkerheden ombord er af stor betydning.
Følgende sikkerhedsudstyr findes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termiske overlevelsesdragter
Redningsveste (ved sejlads i vinterperioden medbringer vi vinterudstyr/veste)
Førstehjælpskit
Nødblus / signalrøg
6 kg ABC pulverslukker
Fuldautomatisk brandslukningsanlæg til motoren
Dobbelt GPS navigation
VHF DSC radio
Mobiltelefon

Sikkerhedsinstruktion:
Deltagere:
Deltagere skal bære redningsvest. Deltagere kan få udleveret briller. Deltagere med fysiske mén eller
svagheder (dårlig ryg og piskesmæld ect.) bør ikke deltage i hurtig sejlads, da her kan/vil opstå
pludseligt stødlignende bevægelser ved fart henover bølgetoppe. Det er vigtigt at opholde sig i
båden på den anviste måde. Deltagelse sker på eget ansvar.
Båden:
Der er af hensyn til pontonerne og brandhensyn rygning forbudt ombord. Der må ikke bæres skarpe
genstande (nittebælter, stilethæle, nøglebundter), da de kan forsage skade på pontoner.
Drikkevarer:
Drikkevare må efter aftale medbringes. Drikkevare må kun medbringes på plastflasker eller dåse.
Drikkevarer skal være forsvarlige sikret i velegnet taske. Glasflasker vil blive efterladt på land. Der må
ikke indtages spiritus ombord. Deltagere må ikke være berusede eller påvirkede. Man skal kunne
tage vare på sig selv.
Påklædning og bagage:

Normalt bliver man ikke våd af sejladsen, men der er risiko for at det kan ske. Luften virker altid
koldere på vandet og vind kan føre &quot;spray&quot; ind over båden. Hav derfor praktisk og
vindtæt tøj på. Sportsfodtøj på fødderne. RIB-IT har al nødvendigt udstyr til al sejlads. Ved bookning
af sejladsen, er det et emne vi taler om.
Løse effekter kan blæse overbord og bør derfor være pakket ned i fastgjort taske. Der kan kun
medføres begrænset mængde bagage. I regnvejr får alle deltagere udleveret sikkerhedsbriller.
Således opretholdes fuldt udsyn, da du undgår at skulle knibe øjnene sammen.
Langt hår bør sættes i hestehale eller lign. Husk ekstra hår-elastikker.
Elektronik:
Mobiltelefon, Minidisc, Kamera og anden elektronik medbringes på eget ansvar. Der er chance for
det kan blive vådt, og RIB-IT tager ikke ansvar for effekter der er ødelagt af vand eller tabt eller
stødt.
Vi har vandtætte rum på båden.

