Seglingbestämmelser för Färingsö
sjöscoutkår
Detta dokument beskriver våra seglingsbestämmelser inklusive seglingsområden samt vilka
kunskaper som behövs för våra seglingsbehörigheter och märken.
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Grundläggande säkerhet och ansvar
Skepparen skall inneha gällande behörighet för respektive båttyp och seglingsområde.
Skepparen är ansvarig för att båten framförs säkert och enligt gällande bestämmelser. Hen är också
ansvarig för besättningens säkerhet. Därför skall skepparens instruktioner åtlydas av alla
ombordvarande, även de som har samma eller högre behörighet. Det är viktigt att klargöra vem som
är skeppare på båten innan man ger sig ut.
●
●
●

Ombordvarande bör kunna simma 200 meter
Samtliga ombordvarande skall bära flytväst eller räddningsväst i rätt storlek
Ombordvarande som INTE kan simma 200 meter SKA bära räddningsväst

Om någon scout ombord inte kan simma 200 meter ska det vara minst en vuxen över 20 år ombord.
Om samtliga scouter ombord på kölbåt INTE kan simma 200 meter ska det vara minst två vuxna över
20 år ombord.
För jolle, kanot och kajak SKALL samtliga ombordvarande kunna simma 200 meter om inte det är en
vuxen ombord.
Avdelningsledare på respektive avdelning är ansvarig seglingsledare under seglingsaktiviteter och
därmed ytterst ansvarig på plats, om inte annan seglingsledare utses av hen.
Seglingsledare ska ha ledar-behörighet samt ansvarar för att seglingen kan genomföras på ett säkert
sätt enligt gällande bestämmelser samt kollat väderprognos, kommunikation mellan båtarna och
annan hjälp.
Kårstyrelsen är ytterst ansvarig för seglingsverksamheten.

Kårens flotta
Båttyper
Flottan består av följande båtar;
Typ

Namn

Torekov

Munken

Övrigt

Flisan
Skarpan
Vejan
Avanti

Ada
Beda
Titti

Maxi 77

Skidbladnir
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Linder 445

Liljan

Säkerhets- och transportbåt

Kanoter

Blandade märken

14 st

Kajaker

Seabird

4 st

Den som är behörig skeppare och önskar nyttja en av kårens båtar annat än i kårens regi kontaktar
styrelsen eller av styrelsen utsedd person/er och redovisar inför hen när, var och hur seglingen är
tänkt att genomföras.
Samtliga båtar som brukas skall vara säkerhetsbesiktigade enligt gällande protokoll se bilaga 1 och
bilaga 2 (Besiktningsprotokoll öppna båtar och Besiktningsprotokoll ruffade båtar).
●
●
●

Kårstyrelsen är ansvarig för båtarnas sjövärdighet och skall försäkra sig om att båtkommittén
utför nödvändig besiktning, alternativt utse annan lämplig person
Båten besiktas både inför säsongen och inför speciella tillfällen, t.ex. längre seglingar eller om
det misstänks behövas
Skada eller förlust skall snarast anmälas till båtkommittén genom att skicka ett mail till
trello.fskbk@faringso-sjoscoutkar.se

Besättningsstorlek
Minsta antal besättningsmedlemmar (min) och högsta antal ombordvarande (max)
Torekov

Avanti

Maxi 77

Linder

Min

1

1

2

1

Max

6

6

6

4 (465kg)

Undantag
Förklaring av
undantag

(8)

(min 2)

Persontransport
för motor

Som säkerhetsbåt

Säkerhetsutrustning
Följande säkerhetsutrustning skall finnas med ombord vid användning av båtarna.
Utrustning

Torekov & Avanti

Maxi 77

Linder

Ankare med lina, minst 30 meter

X

X

X

Förtöjningsrep, minst två stycken á 25 & 10 meter

X

X

X

Hanfot för bogsering

X

Sjökort över aktuellt seglingsområde

X

X

Segelstroppar

X

X

X
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Utrustning

Torekov & Avanti

Maxi 77

Linder

X

X

X

X

X

X

X

X

eller

och

och

Svamp

X

X

X

Livlina (Hansa-lina)

X

X

X

Förbandsväska

X

X

X

Lysstavar (3 st. i förbandsväskan)

X

X

X

Kniv

X

X

X

Verktygssats

X

X

X

Dödmansgrepp (om motor ska användas)

X

X

X

Reservdunk med bensin (om motor ska användas)

X

X

X

Brandsläckare (om bensin finns ombord)

X

X

X

Paddel
Båtshake
Fendrar
Öskar och/eller hink

Lanternor (vid behov av körning i mörker)

X

Segling journal och loggbok
Segling journal ska föras i anslutning till varje tillfälle då någon båt eller kanot används. Journalen
finns tillgänglig i sjöboden. Om något har gått sönder och/ eller behöver lagas skall detta meddelas
direkt till Båtkommitén via e-mail.
Loggbok skall föras på alla båtar vid längre seglingar.

Sjöförklaring
Efter inträffad skada eller förlust skall sjöförklaring hållas.
Ansvarig ledare och representant från kårstyrelsen leder sjöförklaringen och alla berörda parter skall
höras om vad som har hänt.
Vid uppenbar vårdslöshet föreligger ersättningsskyldighet.
Krav om ersättning vid skada på privat båt skall meddelas kårstyrelsen inom 1 vecka efter olyckan.

Privata båtar i scoutverksamheten
Den som ansvarar för arrangemanget äger rätt att avgöra om en privat båt får delta eller ej.
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Då en privat båt nyttjas skall kårens seglingsbestämmelser i tillämpliga delar även gälla denna.
Nyttjande av privat båt skall anmälas till kårstyrelsen, varvid försäkringsnummer, bolag och skeppare
uppges. Den privata båten måste vara helförsäkrad. Ersättning för uppkommen skada utgår med max
belopp motsvarande självrisken, efter att sjöförklaring har hållits.

Speciella förhållanden
Vid kårläger och eskaderseglingar ska vid behov särskilda seglingsbestämmelser upprättas.
Vid storläger och liknande tillfällen kan andra seglingsbestämmelser gälla. Vilka i bägge fallen ska i
förväg godkännas av kårstyrelsen.

Uthyrning
Uthyrning till andra än medlemmar är endast aktuellt för kanoter (ej kajaker). Besiktning före och
efter ska göras för att kunna bedöma eventuella skador.
Undantag kan göras vid t.ex. läger där vi förväntas ställa upp med båtar, mot att vi får tillgång till
andras båtar.
●
●

Torekov och Avanti kan då vara BUS-båtar. (Båt Utan Skeppare)
Maxin och Linder är alltid BMS-båtar. (Båt Med Skeppare från FSK)

Seglingsområden
Seglingsområden
1

För segling under ledares uppsikt och med följebåt tillgänglig, i området omedelbart utanför Törnbyviken
och Ekenslund (Jollebryggan).

2

Långtarmen, begränsad av Tappströmsbron i söder och kraftledningen i norr.
Med minst 2 personer med Båtettan i båten + följebåt.

2.1

Långtarmen, begränsad av Tappströmsbron i söder och kraftledningen i norr.

3

Vattnen inom Ekerö kommun.* Med minst 1 person med ledare-behörighet vid seglingen.

4

Svenskt inre vatten. Med minst 1 person med ledar-behörighet i båten.

4.1

Svenskt inre vatten.

*Åt NO av den öppningsbara bron i Stäket.
In mot stan av en linje från Ålstens sydliga udde, rakt söderut mot Hägersten.
Mot Södertälje av en linje från fyren Bomhuvud, tvärs farleden till Södertälje.
Åt V av en linje som sammanbinder Hästryggen i söder, Götön, Bastlagnö och fyren Ytterholm i norr. Åt N av en
linje som sammanbinder fyren Ytterholm i väster, stångmärket i Norra Björkfjärden, Västra Högholmen och
Smidö i öster.
Behörighet

Båttyp

Jolle märke

Optimistjolle

Seglingsområden
1
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Båtettan

Torekov

1

eller

2

Båttvåan

Torekov & Avanti

2.1

eller

3

Båttrean

Torekov & Avanti

Maxi-Behörighet

Maxi 77

4.1

Motorbåts-Behörighet

Linder

4.1

Ledar-Behörighet

Samtliga

4.1

4

Om det inte finns en ledare eller vuxen ombord SKALL samtliga ombordvarande kunna simma 200
meter. Gäller alla ovanstående båttyper samt kanot och kajak

Kunskapskrav för Behörigheter och märken
Följande behörighet krävs för att utbilda andra behörigheter samt uppnått 18 års ålder.
Båttvåan

Båttrean

Ledar-behörighet

Examinator*

Jolle-märket

X

X

X

X

Båtettan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Båttvåan
Båttrean
Maxi-behörighet

X

Motorbåts- behörighet

X

Ledar- behörighet

X

*Kårstyrelsen utser examinatorer inom kåren som får utfärda respektive behörighetsmärke.
Behörigheter dokumenteras och följs upp i Scoutnet. Maxi- motorbåts- och ledar-Behörighet samt
Examinator registreras på personens CV i Scoutnet, övriga registreras som märken.
Dokumentet “Instruktioner till certifikat och certifiering” se bilaga 3 används som underlag för
scouter, ledare och examinator för att hjälpa samtliga att förstå vad som ska göras i varje moment.

Godkänd av Kårstyrelsen
2022-03-10

6(12)

Jolle-märket
Kunna simma 200 meter

Förkunskap

Kunna säkerhetsregler vid segling

Teori

Förstå och kunna tillämpa de 10 sjövettsreglerna

Teori

Förstå väjningsregler

Teori

Kunna redogöra för vad delarna på en optimistjolle heter

Teori

Känner dig bekväm med din flytväst

Praktiskt

Veta hur man kliver i och ur en mindre båt

Praktiskt

Kunna iordningställa en optimistjolle för segling

Praktiskt

Kunna hantera en kapsejsning

Praktiskt

Kunna förtöja jollen på ett säkert sätt

Praktiskt

Kunna återställa en optimistjolle efter avslutad segling

Praktiskt

Behörighetsmärken

Båtettan

(Äldre märke C-cert)

Kunna simma 200 meter

Förkunskap

Förstå och kunna tillämpa de 10 sjövettsreglerna

Teori

Kunna ange den säkerhetsutrustning som är nödvändig i kårens patrullbåtar

Teori

Känna till 25 vanliga sjötermer

Teori

Veta hur man kliver i och ur en mindre båt

Praktiskt

Kunna sätta, skota och bärga segel

Praktiskt

Kunna slå och rätt använda rosett, överhandsknop i åtta, nyckstek, råbandsknop och
dubbelt halvslag om egen part

Praktiskt

Kunna starta och manövrera båtmotorn

Praktiskt

Kunna manövrera Torekov hjälpligt (förenklad uppsegling)

Praktiskt

Förenklad uppsegling
Godkänd av Kårstyrelsen
2022-03-10

7(12)

●
●
●

Ta sig runt en halv vinds-bana och komma någorlunda dit man vill
○ Var medveten om varifrån vinden kommer, parkera inte i vindögat
Genomför en genom vind vändning (ett slag)
Skota på ett sätt så att båten gör fart (Det är tillåtet att ta hjälp av en gast)

Båttvåan

(Äldre märke B-cert)

Inneha Båtettan

Förkunskap

Kunna simma 200 meter med kläder

Förkunskap

Kunna de delar av allemansrätten som är tillämpliga vid båtfärd

Teori

Kunna de 20 viktigaste beteckningarna och förkortningarna i sjökortet

Teori

Kunna orientera sig med hjälp av sjökortet

Teori

Kunna ytterligare 20 sjötermer (utöver dom i Båtettan)

Teori

Kunna tillämpa väjningsreglerna

Praktiskt

Kunna slå och rätt använda dubbelt halvslag, skotstek, pålstek och kvail

Praktiskt

Kunna reva storseglet

Praktiskt

Kunna manövrera Torekov (förenklad uppsegling)

Praktiskt

Förenklad uppsegling
●

●

Ta sig runt en given bana och komma dit man vill
o Det gäller att kunna segla såväl med som mot vinden (Det är tillåtet att ta hjälp av en
gast)
Reva storseglet på ett korrekt sätt
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Båttrean

(Äldre märke A-cert)

Inneha Båttvåan och uppnått 15 års ålder

Förkunskap

Kunna principen för utprickning inomskärs

Teori

Kunna använda kompassen till sjöss

Teori

Kunna utföra man-över-bord-manöver

Praktiskt

Kunna manövrera Torekov (uppsegling)

Praktiskt

Uppsegling
●

●

Ta sig runt en given bana och komma dit man vill
o Det gäller att kunna segla såväl med som mot vinden
o I gynnsamt väder ska man klara detta utan att ta hjälp av en gast
Lägga till för segel i med- resp. motvind (Det är tillåtet att ta hjälp av en gast)

Maxi-Behörighet
Inneha Båtrean

Förkunskap

Inneha Förarintyg

Förkunskap

Kunna hantera bränsle på ett säkert sätt

Teori

Kunna välja lämplig segelsättning

Teori

Kunna handha köket

Praktiskt

Kunna handha toaletten

Praktiskt

Känna till el-systemet

Praktiskt

Kunna välja lämplig tilläggningsplats och förtöja säkert

Praktiskt

Kunna manövrera Maxi 77 (uppsegling)

Praktiskt

Uppsegling
●
●

Sätta, skota, reva och bärga segel
Tilläggning för motor respektive segel (Det är tillåtet att ta hjälp av en gast)
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Motorbåts-Behörighet
Inneha Båttvåan och uppnått 18 års ålder

Förkunskap

Kunna hantera bränsle på ett säkert sätt

Teori

Förstå och kunna tillämpa hänsynsfull körning

Teori

Förstå och kunna tillämpa ekonomisk körning

Teori

Kunna lasta och stuva säkert

Teori

Känna till elsystemet

Praktiskt

Känna till hur länspumpen fungerar

Praktiskt

Känna till hur lanternorna fungerar

Praktiskt

Kunna manövrera Liljan (uppsegling)

Praktiskt

Uppsegling
●
●
●

Tilläggning
Man över bord manöver inklusive räddning av docka
Kunna genomföra bogsering

Ledar-Behörighet
Inneha Båttrean och uppnått 18 års ålder

Förkunskap

Inneha förarbevis

Förkunskap

Känna till kårens säkerhetsmanual och vad som gäller vid segling

Teori

Förstå den svenska sjörapporten

Teori

Kunna välja lämplig segelsättning på Torekov och Avanti

Teori

Kunna navigera inomskärs i farled och i oprickade vatten

Teori

Kunna välja lämplig tilläggningsplats och förtöja säkert

Praktiskt

Kunna utföra enklare felsökning på båtmotorn

Praktiskt

Kunna hantera bränsle på ett säkert sätt

Praktiskt
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Bevismärken

Förarintyg är utformat efter Nämnden för båtlivsutbildnings Förarintyg och visar att du har
genomgått utbildning för förarintyg. Märket fås efter godkänd certifiering enligt Nämnden för
båtlivsutbildnings rutiner och uppvisande av intyg.

Kustskeppare är utformat efter Nämnden för båtlivsutbildnings Kustskepparintyg och visar att du har
genomgått utbildning för kustskepparintyg. Märket fås efter godkänd certifiering enligt Nämnden för
båtlivsutbildnings rutiner och uppvisande av intyg.

Komplettering
Har man Förarintyg eller Kustskeppare sedan tidigare är det följande kompletteringar som behövs för
att erhålla respektive behörighet.
Båtettan
●
●

Kunna starta och manövrera båtmotorn
Kunna manövrera Torekov hjälpligt (förenklad uppsegling)

Båttvåan
●
●

Kunna reva storseglet
Kunna manövrera Torekov (förenklad uppsegling)

Båttrean
●
●

Kunna utföra man-över-bord-manöver
Kunna manövrera Torekov (uppsegling).

Maxi-Behörighet
●

Enligt gällande behörighetskrav

Motorbåts-Behörighet
●

Enligt gällande behörighetskrav

Ledare- Behörighet
●

Enligt gällande behörighetskrav
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Bilagor
1. Besiktningsprotokoll öppna båtar
2. Besiktningsprotokoll ruffade båtar
3. Instruktioner till certifikat och certifiering
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