
at indhente og forholde sig til vejrudsigter før hver sejlads.
at alle ombord er iført CE-godkendt redningsvest/sejlervest.
at rig, sejl og udstyr bliver tjekket og klargjort før sejlads indledes. 
at bådens taske, VHF og stige er ombord ved afgang.
at tjekke, at båden er udstyret iflg. KDY’s ”Udstyrsliste for J80 både”. Hvis der er mangler i
forhold til listen, tager bådføreren stilling til, om det i den aktuelle situation er forsvarligt at
sejle med den pågældende båd. 
at logbogen bliver ført, og at alle skader eller mangler rapporteres til bådsmanden via email. 

Bådføreren har den øverste myndighed ombord på fartøjet og er ansvarlig for at reglerne for
Søulkenes brug af bådene (Sikkerhedsinstruksen) efterleves.

Det er bådførerens ansvar, at alle sikkerhedsbestemmelser overholdes, og at der i forud for og
under sejladsen tages hensyn til vejrlig og besætningens erfaring og kunnen. 

Herudover er det bådførernes ansvar: 

Oprydning og klargøring af båden kan støttes af oversigten ”J 80 sømandskab efter endt sejlads”  

Logbogsbestemmelser 
Logbogen for J 80érne, der befinder sig i pulten i Rungsted Havn/ligger på KDY’s hjemmeside,
føres før al sejlads og underskrives af bådføreren efter sejladsen. 

Logbogen skal indeholde: 

Dato, bådnavn/nr., afgangs- og anslået ankomsttid, navn og mobiltelefonnummer til bådfører,
navne på besætningen, vindforhold, destination. 

Under bemærkninger anføres evt. uheld, grundstødninger, skader og udførte reparationer. 

Bådsmanden orienteres via email om opståede skader eller konstaterede mangler ved bådene.
Underskrift af logbog uden anmærkninger indikerer, at båden er klar til brug for andre. 

Alle større skader, gentagne uheld eller groft brud på Sikkerhedsinstruks skal rapporteres i
detaljer til Sejlcenteret, som forelægger dem for Sikkerhedsudvalget. 
Herefter kan Sikkerhedsudvalget frakende medlemmer retten til at føre eller deltage i al videre
sejlads i Sejlcenterets både. 

Forsikring
Bådførerne er forsikret gennem Dansk Sejlunion i DIF's forsikringer, som dækker ansvar og
skade, når de virker for klubben.

K O N G E L I G  D A N S K  Y A C H T K L U B

BÅDFØRERNES ANSVAR 
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