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KDY Sejlcentre 
 

Sejladsbestemmelser for bådførere 

 
Gældende for sejlads med fartøjerne  

J 70 – J 80 – DS 37 
 

J 70 og DS 37 må kun sejle fra solopgang til solnedgang 

 

Det er bådførerens pligt at føre logbog før al sejlads. 

Bådføreren har den øverste myndighed ombord på fartøjet. 

Det er bådførerens ansvar at alle sikkerhedsbestemmelser for båd og besætning overholdes. 

Det er bådførerens ansvar at tage de nødvendige sikkerhedsmæssige hensyn til vejrlig og 

bemanding i forhold til den planlagte sejlads, herunder sejlføring, beklædning mv. 

Rig, sejl og udstyr skal altid tjekkes før sejlads. 

Bådens taske skal forefindes i fartøjet. 

Der skal altid medbringes VHF. Det anbefales at medbringe mobiltelefon i vandtæt pose. 

Det er et krav, at alle er iført CE mrk. redningsvest/sejlervest om bord på fartøjet. 

Det er bådførerens pligt at indhente vejrudsigt før sejlads.  

I tilfælde af tåge, eller varsel om tåge, skal der søges havn eller kun sejles kystnær sejlads. 

Ved kulingvarsel er sejlads som udgangspunkt forbudt. 

Efter endt sejlads rengøres fartøjet og evt. mangler eller skader udbedres. 

Skader, der ikke kan udbedres, skal rapporteres til Sejlcenteret som beskrevet i punkt 7 i 

sikkerhedsinstruksen 

I vintersæsonen fra 15/10 til 31/3 skal alle være iført redningsvest. Fravigelse heraf 

forudsætter, at der er følgebåd. 

Sikkerhedsvest anbefales for øget synlighed. 

Det er skippers/bådførers pligt at underskrive logbogen efter sejlads. 

I vintermånederne fra 1/12 til 1/3 frarådes sejlads ved vindhastigheder på 10 m/s fra vest 

eller 8 m/sec fra øst eller derover. Endvidere skal der tages hensyn til wind chill faktoren. 
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Logbogsbestemmelser 

Logbogen for alle fartøjer ligger online på kdy.dk. 

Logbogen udfyldes før og efter al sejlads. 

Før sejlads og senest ved afgang fra havnepladsen: 

Logbogen skal udfyldes online med følgende oplysninger: 

Instruktør/bådfører, Besætningsnavne, Vind/vejrforhold, Eventuelle bemærkninger samt 

accept af at man er bekendt med KDY’s sikkerhedspolitik 

 

Efter sejlads, senest 2 timer efter endt sejlads: 

Logbogen skal udfyldes online med følgende oplysninger: 

Bådens tilstand, log oversigt såfremt der er noget at bemærke ved bådens tilstand (her kan 

der også lægges billeder op af en evt skade. Skal båden tages ud af drift noteres dette i log-

oversigten, hvor båd-status ’ude af drift’ vælges. Kommentar om hvad der er galt udfyldes. 

Loggen lukkes. 

Ved skader orienteret KDY’s bådsmand hurtigst muligt. 

Ved havari udfyldes havarirapport og bådsmanden og sejlcenteret orienteres. 

 

Underskrift af logbogen uden anmærkninger viser båden efter sejladsen er klar til brug. 

 

 

Brud på Sikkerhedsinstruks eller Skolereglement kan medføre påtale. I tilfælde af 

gentagelser eller grov tilsidesættelse af reglerne, kan det medføre en frakendelse af retten 

til at føre sejlcenterets fartøjer eller øjeblikkelig udelukkelse fra al videre sejlads. 

Frakendelse af retten til at virke som instruktør og/eller bådfører, eller udelukkelse fra 

sejlads, skal indberettes til KDY s sikkerhedsudvalg. 
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Udrustning af fartøjerne ud over rig, sejl og skøder 

J 80 bådenes udrustning: 

6 kg anker med 40 m 8 mm line, lanterner, redningskrans fastgjort til agterpulpit, kasteline, 

kompas, pøs, flagspil, yachtflag, klubstander, spilhåndtag, 4 stk. fendere, bådshage, 

fastmonteret nødhjælpskasse samt lamineret skilt: Når uheldet er ude  

 

Bådtasker for J 80  

Indhold: Nødraketter, tågehorn, håndlygte, 2 stk. 10 m fortøjninger,  

 

Værktøjspose: wiresaks, kniv, papegøjetang, skruetrækker, spidstang-bidetang, sjækkelåbner 

og gaffatape. 

 

Mappe med følgende indhold: J 80 Bådtasker og udrustning, søkort over området ud for 

Rungsted havn, Havneplan, Mandskabsplacering J 80, Havnemanøvre sætte sejl, 

Sømandsskab efter sejlads, Når uheldet er ude 

 

J80 Rummet i land 

 

Protestflag, svensk gæsteflag, wiresaks, skruetrækkersæt, spidstang-bidetang, sjækelåbner, 

reservedele: sjækler, splitter, g-ringe, blokke, spilertape, ekstra tovværk. 

 

DS 37 bådenes udrustning: 

10 kg anker med 40 m 12 mm line, redningskrans i båden, kasteline, kompas, pøs, flagspil, 

yachtflag, klubstander, spilhåndtag, 2 stk. fendere, bådshage samt fastmonteret 

nødhjælpskasse og skiltet: Når uheldet er ude. 

 

Bådtasker for DS 37: 

Indhold: nødraketter, tågehorn, håndlygte, 2 stk. 10 m fortøjninger,  

Værktøjspose: wiresaks, kniv, papegøjetang, skruetrækker, spidstang-bidetang, sjækkelåbner 

og gaffatape. 

 

Mappe med følgende indhold: DS 37 Bådtasker og udrustning, udsnit af søkort, Havneplan, 

Mandskabsplacering i DS 37, Sømandsskab efter sejlads, samt  Når uheldet er ude og 

indholdsfortegnelse.  

 

 

J/70 bådens udrustning: 

7,5 kg anker med 40 m 10 mm line, pøs, spand, 1 stk paddel, 2 fendere 

Bådtasker for J/70: 

Førstehjælpskasse, Mappe med følgende indhold: Søkort over udsnit af Sundet, 

Mandskabsplacering, Havneplan, Sejladsvejledning og Sømandsskab efter sejlads, Når 

uheldet er ude. 

 


