Referat af workshop ”TANG OG TJÆRE”
den 16.-17- november 2013.
Søgruppen under styregruppen for Arbejdsprogram og Events havde inviteret de sejlende KFUM
Spejdere og andre med trang til salt- eller søvand i årerne til en workshop med titlen ”TANG OG
TJÆRE”.
Til stede:
Hans Ole Kofoed, Arresøcenteret, ilho@webspeed.dk
Jacob Borre, Houns Odde, jacobborre@spejdernet.dk
Torben Sønderskov, Houns Odde, tbs_dk@pc.dk
Jesper Johnsen, Arresøcentret, jesperivarjohnsen@gmail.com
Svend Stenkilde, Lynge gr., ss@copenship.dk
Verner Dam, DDS, oplægsholder, verner.damm@gmail.com
Jens Ole Bang, Arresøcentret, jens-ole-bang@jubii.dk
Thomas Berg Johnsen, Arresøcentret, borgposten@gmail.com
Peder Lykkeberg, Silkeborg søgruppe, plberg@scouts.dk
Erik S. Pedersen, Århus maritime, eriks.5565@gmail.com
Mads Caspersen, Gentofte gr., mac@post12.tele.dk
Karen Boeskov, Gentofte gr., kboeskov@mail.dk
Jakob Skjødt Sørensen, Skive, jss@spejdernet.dk
Nikolaj Vibe, Houns Odde, nikolaj@vibeschulz.dk

59436169
51781001
21744436
50401722
23451002
61695309
23309401
26185709
20457483
86965565
40462320
40416160
22340860
51901883

Sikkerhed til søs.
På baggrund af Præstøulykken har Søfartsstyrelsen udarbejdet nogle regler for sejlads med mindre
fartøjer (op til 12 passagerer).
Svend Stenkilde gennemgik Søfartsstyrelsens regler om mindre fartøjer. Herefter gennemgik vi i
grupper Søfartsstyrelsens skabelon for sikkerhedsinstruks.
Af søfartsstyrelsens hjemmeside
(http://www.soefartsstyrelsen.dk/tema/sikkerhedmindrefartoejer/Sider/FAQformindreerhvervsfa
rt%C3%B8jer.aspx) fremgår, hvem der er omfattet af reglerne:
”hvis jeres aktiviteter til søs ikke sker som led i en erhvervsmæssig sammenhæng. Eksempler på
dette kunne være foreninger, som søspejderne under Det Danske Spejderkorps eller FDF og ro-,
kano-, kajak-, sejl- og vandskiklubber som er organiseret under Danmarks Idræts-Forbund,
der laver aktiviteter til søs for egne medlemmer. Hvis aktiviteten retter sig mod personer udenfor
klubben, vil I være omfattet af reglerne”.
Svend har kontaktet søfartsstyrelsen og spurgt om vi er omfattet af reglerne. Det var vi ikke,
såfremt vi udelukkende sejlede med medlemmer af korpset. Vi kan derfor ikke længere tilbyde
sejlads med børn og unge fra skoler, institutioner m.v.

Nye aktivit eter - Events – Fastholdelse – Samarbejde - Møder andre – Udvikling – Glæde -E nergi

Søfartsstyrelsen anbefaler dog, at foreninger som ikke er omfattet af reglerne alligevel
benytterreglernes principper og sikkerhedsinstruksen til at strukturere sikkerhedsarbejde i
klubberne.
Da der også står erhvervsmæssig sammenhæng, kan vi heller ikke udleje vores materiel, da
materiellet så er omfattet og skal godkendes hvert år. Det er dog tilladt at omkræve de faktiske
udgifter til båden i forbindelse med et arrangement, (havnepenge, brændstof eller lign.).
Vi var enige om, at vi som søgruppe stiller krav til alle grupper/centre der har søaktivitet, om at de
skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for deres sejleraktiviteter. Vi kunne ikke lave nogle centrale,
men komme med anbefalinger til de enkelte punkter i søfartsstyrelsens skabelon.
Skabelon og anbefalinger vil blive udarbejdet og lagt på hjemmesiden, så alle grupper kan hente
den her.
Vi var enige om følgende anbefalinger:
- Alle grupper udarbejder en sikkerhedsinstruks for deres aktiviteter, som godkendes af
grupperådet. Der kan godt være forskellige og flere sikkerhedsinstrukser i en
gruppe/center, afhængig af formålet med aktiviteten, og hvilken besætning. Eks.
Sikkerhedsinstruks for sejlads med børn som en centeraktivitet og en sikkerhedsinstruks
for centermedarbejdere der sejler alene.
- Grupperådet skal udpege en sejladsansvarlig.
- Den sejladsansvarlige er den eneste der kan godkende fartøjsfører.
- Alle bærer redningsvest/svømmefest ombord på en båd, når denne har smit
fortøjningerne.
Bilag vedhæftet referatet:
Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks (PDF format)
Skabelon til Lav en sikkerhedsinstruks (Word format)

Sejl og Trim og Bliv en ansvarlig Bådfører
Verner Dam fra DDS (kendt fra spejdernes lejr 2012, hvor Verner var sikkerhedsansvarlig) fortalte om
hvordan man sætter sejl, og hvordan man trimmer en båd. Han tog udgangspunkt i en sprydrigget fartøj
som Meginjollen.
Bilag vedhæftet referatet:
Verner Dams materiale tilgår som pdf-filer.

Arrangementer m.v. for 2014
Sølejr 2014:
Vi besluttede at sige ja tak til at deltage i DDS Sølejr 2015, sammenholdt med, at der skulle være en stor lejr
igen i 2017 og flere distrikter har planlagt fælles lejr i 2014 2015 var der ikke tilslutning til en sølejr for De
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Sejlende Kfum Spejdere. HO giver Hauns Odde besked, da der var truffet en aftale om, at lejren kunne være
der.
DDS Sølejr 2015:
Der var enighed om at vi sagde Ja Tak til invitationen, med et ønske om, at vi en enkelt dag kunne lave
vores egne aktiviteter.
Søspejder for en dag:
Selv om der ikke var mange der fik henvendelser fra grupper der ønskede at tage i mod tilbuddet, ønsker vi
fortsat at vi skal have dette arrangement med samme koncept som i 2013.
Datoen blev fastsat til 24.-25. maj 2014.
DM for meginjoller på Arresø
Da hovedparten af korpsets både alle er Meginjoller var der stor opbakning til at søgruppen skulle gå ind i
projektet. Ledige joller dels fra centre og dels fra Det Mobile Søcenter vil kunne stilles til disposition for
sejlere i de søgrupper der ikke selv har meginjoller, så de har mulighed for at mødes ved dette
arrangement.
Datoen er 22.-.24. august på Arresøcenteret.

Det Mobile Søcenter.
Der er nu 4 meginjoller der udlånes for op til en 2 års periode til en gruppe der gerne vil udvikle
deres aktivitetstilbud. Svogerslev gruppe ved Roskilde er allerede i gang med 2 meginjoller.
Der står pt. En sejlklar meginjolle på Sjælland og en i Svendborg. Da jollen i Svendborg ikke bliver
benyttet pt. er der således mulighed for at en gruppe kan lave en udviklingsaftale med DMS og at
låne 2 joller i op til 2 år.
Budget
Der er stadig penge tilbage på 2013 budgettet som forventes at blive brugt til indkøb af sejl m.v til
jollerne i DMS.
Budgettet for 2014 er endnu ikke godkendt, men det står helt klart at der er plads til at Tang og
Tjære kan fortsætte i en weekend i november 2014.
Tang og Tjære 2014.
Forsøges afholdt i forbindelse med Åben Odde, hvis der bliver et sådan i november måned 2014,
ellers bliver det som et arrangement for sig selv.
Brainstorm over emner til næste tang og Tjære:
Løbende orientering om evt. nye regler om sikkerhed til søs.
Førstehjælp for sejlere, nødraketter
Metrologi – hvordan aflæser vi vejret på vandet.
Sikkerhedsudstyr, herunder demostation af redningsflåde
Hvordan orienterer vi os via stjernerne om natten
Vedligeholdelse af træ og glasfiberbåde, herunder rep. med glasfiber.
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Tovværk og splejsninger
Alle fik prøvet at lave en øjesplejsning i kelvertov.
Vejledningen vedlægges referatet som bilag.
Mingling
Der var en god snak, og der kom flere kontakter mellem grupperne, bl.a. om træning i Meginjoller
for kølbåd sejlere med henblik deltagelse i DM for Meginjoller.
Søløb
Mads havde søndag morgen lagt et søløb ud. Det var tanken at vi skulle prøve dette med henblik
på at videre udvikle ideen til brug i grupper og på centre, når vi ikke kunne sejle.
Ideen er, at der laves et kort, hvor land farves blåt, vanddybder mørkere (stier og veje), og der
opsættes sømærker for at vise den rigtige kurs. Man går så ud i terrænet og følger en sejlrande
(vej eller sti) og holder kursen som sømærket angiver. Der kan også lægges poster ud med
angivelse af en kompaskurs – mulighederne er mange. En god aktivitet.
Hvilke grupper har søaktivitet i Danmark.
Det var et ønske om, at vi udarbejdede en oversigt over de grupper der havde søaktivitet i
Danmark, da den der tidligere var på spejdernet ikke kunne findes.
HO´s liste over kendte personer/grupper /centre vedlægges som bilag.
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