
 
 

Instruktion til brovagt i KDY 

 

Bestemmelserne for brovagten er en del af sikkerhedspolitikken i KDY. 

 

Bestemmelserne er en fortsættelse af bestemmelserne for instruktørerne i ungdomsafdelingen 

og brovagtens opgaver skal forstås som et samarbejde med instruktørerne. 

 

Brovagten kan være en stor hjælp i forbindelse med vejledning af andre forældre 

 

Brovagten kontakter ansvarlig træner og aftaler aftenens procedure. 

Brovagten skal bære gul vest med BROVAGT på ryggen. 

Brovagten skal orientere sig om klubbens 1. hjælps udstyr, der befinder sig i sejlerstuen. 

Brovagten skal være forsynet med VHF radio, der kun må benyttes til aflytninger, med 

mindre brovagten har VHF certifikat. 

Den ansvarlige træner skal afstemme valg af kanaler før al sejlads. 

Brovagten skal have en tændt mobiltelefon og udveksle telefonnummer med træneren. 

Brovagten skal skrive sine oplysninger på den udvendige tavle der hænger på væggen på 

værkstedsbygningen. 

 

Brovagtens opgaver: 

 

Brovagten skal sammen med trænerne hjælpe eleverne med både og bådtrailere når både skal 

i vandet og tilse, at eleverne sørger for at trailerne flyttes væk fra slæbestedet når bådene er 

sat i vandet, så fortovet er frit. 

 

Under træning skal brovagten konstant følge med i kommunikationen mellem instruktørerne 

på VHF radioen. 

 

Brovagten skal sammen med trænerne hjælpe eleverne når de kommer ind efter endt sejlads 

og tilse og hjælpe med afvaskning af joller, transport til reolerne og at sejlene sættes på rette 

plads, at eleverne sørger for oprydning på slæbestedet, at slanger er ordentligt rullet op mv. 

 

Brovagten skal sammen med trænerne vejlede og hjælpe eleverne med oprydning i 

omklædningsrummene, i sejlerstuen og udendørsarealerne og tilse at dørene er lukkede og 
lyset slukket. 

 

Ved ulykke 
  1. stoppe ulykken og etabler førstehjælp 

  2. ring 112 

  3. akuttelefonen 1813 

  4. VHF kanal 16 

  5. Ungdomsudvalg eller KDY’s direktør 

 

Alle ulykker skal indrapporteres til Centerlederen. 

 

Telefonliste: 

Centerleder Flemming Nørgaard   5143 3844 

Sportschef Ann-Marie Mohr   2964 9113 

Adm. Direktør for KDY Anders Myralf  4014 4883 
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