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Forsikring ved
søaktiviteter
Udfordringen med forsikring af
passageransvar for ikkemedlemmer i
forbindelse med sejlads er nu løst.
Det er lykkes igennem en konstruktiv
dialog med korpsets
forsikringsselskab at lave et kollektivt
tillæg til korpsets ansvarsforsikring..

Alle deltagere i sejlaktiviteter
arrangeret af KFUM-Spejderne er
forsikret.
Medlemmer af KFUM-Spejderne er
fortsat dækket af korpsets almindelig
ansvarsforsikring. Det nye er, at alle
ikke medlemmer ligeledes dækket af
korpsets ansvarsforsikring efter
Søfartsstyrelsens bestemmelser om
passageransvarsforsikring.
Forsikringen dækker ikkemedlemmers
deltagelse i alle typer af arrangementer
med sejlads f.eks.: Weekendture,
spejderlejre, aktiviteter på centrene,
spejdernes afholdelse af åbne
arrangementer som naturens dag og
skovens dag osv.
Den kollektive ansvarforsikring omfatter
også den dækning, der er behov for, når
grupper eller centre udlejer kanoer,
kajakker og både.

Koordinator og kontaktperson
Hans Ole Kofoed,
Valmuevej 6,4300 Holbæk

e-mail:ilho@webspeed.dk

Læs
https://spejdernet.dk/nyhed/forsikringved-soeaktiviteter

Sikkerhedsbestemmelser
Sikkerhedsbestemmelserne for
søaktiviteter under KFUM Spejderne
er blevet opdateret og er gældende fra
15.4.2015.

Hovedbestyrelsen har netop opdateret
KFUM-Spejdernes bestemmelser
omkring sikkerhed til søs. Det sker for at
sikre, at ingen kommer til skade, når vi
bygger tømmerflåder, sejler i kano eller
holder sejlads i joller.
Reglerne gælder fra 15. april 2015 - det
vil sige, at de er trådt i kraft.
De godkendte sikkerhedsbestemmelser
er dem vi selv godkendte på "Tang og
Tjære" i november 2014.
Du kan se sikkerhedsbestemmelserne,
retningslinjer for udarbejdelse af
sikkerhedsinstruks samt skabelon på
vores hjemmeside:
http://soespejd.kfumspejderne.dk/

Uddannelsesprogram for Meginsejlere
Uddannelsesprogrammet for Meginsejlere ligger nu færdigt og klar til distribution,

Sømandsbogen er rammen om uddannelsesprogrammet.
Uddannelsen er modulopbygget og udvikler spejdernes sejler-kompetencer
fra forgast, gast og bådfører.
Titler.
Titel
Matros

Ingen

Forgast

Gennemført
modul 1 – 2

Gast

Bådfører

Uddannelsesprogrammet er tiltænkt de grupper
der tilbyder sejlads i Meginjoller, enten de selv
har joller eller de låner dem gennem Det Mobile
Søcenter.
Programmet er også tiltænkt de spejdercentre
der tilbyder sejleraktivitet mulighed for at bygge
deres aktiviteter/kurser op omkring programmet.

Kompetence

Gennemført Det mobile
Søcenter´s
grundlæggende sejler
udd. (Modul 1-4)
Gennemført Det mobile
Søcenter´s udvidede
sejler udd.
(Modul 1-5)

Bemærkning

Min 12 år

Min. 15 år.

Der skal i forbindelse med alle sejladser være en aktivitetsleder
(person over 18 år, godkendt af grupperådet) til stede samt en
bådfører i hver jolle. Aktivitetslederen kan godt være både bådfører
og aktivitetsleder.

Forgast

Gast

Bådfører

Eksempelvis vil det fremover være oplagt, at
spejderne på en weekend kan tage modul 1 og 2, og dermed tage "Det røde Meginmærke", eller lave kurser for gaster.
Ud over Sømandsbogen, som udkommer i A6 format og som er beregnet til
at alle spejderne har den som deres ejendom udkommer der naturligvis en
Uddannelsesvejledning til Sømandsbogen i A4 format, som er beregnet til
enhedslederne.
Uddannelsen og intentionerne med den vil blive gennemgået på Tang og
Tjære den 6.-8. november 2015.
Kan du ikke vente kan materialet og Meginmærker rekvireres direkte hos
søgruppens koordinator og kontaktperson Hans Ole Kofoed.

DM i spejderMegin
Den 22. - 23. august arrangerer Meginclub Danmark kapsejladser i Randers Fjord.

Samtidig med at der sejles om Meginclub Danmarks meginbowlen, sejler der ogås om DM i spejder- og ungdomsmegin.
I år er udgangspunktet fra arrangementet Fjorcentret i Voer.
Vi mødes allerede fredag aften, hvor vi sætter bådende i vandet, så de er klar til Skippermøde lørdag moren kl. 9.30.
Der er gratis udendørs overnatning i medbragt telt, og mod betaling indendørs overnatning.
Læs mere og tilmelding på http://www.meginclub.dk/?q=node/300
eller via http://soespejd.kfumspejderne.dk/

Tang og Tjære
Sæt kryds i kalenderen den 6.-8. november 2015 på Houens Odde.

Vi samles til vores årlige møde, som vi kalder Tang og Tjære. Her evaluerer vi 2015, udveksler ideer og erfaringer og snakker om
hvordan vi udvikler søaktiviteterne inden for KFUM Spejderne. Som tidligere afholdes det sammen med korpsweekenden, hvor
alt er betalt, også transport.

Kalenderen
29.-31. maj 2015
Søspejder for en dag.
28.7 - 4.8 2015
DDS Sølejr
22.-.23. august 2015
DM for Meginjoller på Randers Fjord
6.- 8. november 2015
Tang og Tjære på Houens Odde

