
Seglingsförordning
Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår

Kap.1 Allmänna bestämmelser

§ 1
För behörighet att vara befälhavare på kåren tillhörig eller av kåren disponerad segel- eller
motorbåt fordras att inneha, av kårstyrelsen utfärdat, segel- resp. motorbåtscertifikat.

§ 2
Segelbåtscertifikat finns av fem klasser.

§ 3
För erhållande av certifikat fordras:
a) att sökande genom sitt uppförande visat sig äga ansvarskänsla och gott omdöme samt i övrigt

syns lämplig som befälhavare
b) att sökande uppfyller de för respektive certifikat uppställda minimumfordringarna på dels

teoretiska och praktiska kunskaper, dels innehar sjövana och praktisk seglingserfarenhet
c) att ha tillfredsställande kunskaper om båtens skötsel och vård (i hamn, till sjöss, vid upplägg-

ning etc.)
d) att, i tillämpliga delar, kunna redogöra för kårens seglingsförordning.

§ 4
Certifikat beslutas och utfärdas av kårstyrelsen efter förord från en eller flera medlemmar av
skeppsrådet, som avgör om de i § 3 angivna fordringarna skall anses vara uppfyllda.

§ 5
Certifikatet skall skrivas ut på särskild blankett och innehålla uppgift om innehavarens namn och
födelsedatum samt certifikatets klass och giltighetsområde. Certifikatet skall vara försett med foto.
En kopia av certifikatet arkiveras hos kåren.

§ 6
Dispens från bestämmelserna i denna förordning kan beviljas av kårstyrelsen efter behandling av
varje enskilt fall.
Temporär dispens för innehavare av visst certifikat, att vid en eskadersegling tjänstgöra som
befälhavare i klassen närmast över, kan efter hemställan från eskaderchefen lämnas av ordinarie
ledamot i skeppsrådet ensam. Dylik dispens skall, av den som beviljat den, i efterhand anmälas till
kårstyrelsen.
För stadgarna i §3 kan ej ges dispens.

§ 7
Innehavare av certifikat får utan särskilt tillstånd disponera kåren tillhörig båt under förutsättning
att:
a) tillämpliga bestämmelser iakttas
b) båten ej är upptagen i tingningsjournalen (eller motsvarande) eller i kårens program

§ 8
a) Segling med kårens jollar är tillåten utan certifikat under förutsättning att:
a) ledare har direkt tillsyn över och ansvar för seglingen
b) seglaren kan simma 200 m (kan verifieras genom intyg)
c) seglaren använder flytväst
d) seglaren kan huvudprinciperna i styrnings- och seglingsreglerna
e) seglaren vet hur man uppträder vid omkullsegling
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§ 9
Bryter innehavare av certifikat mot seglingsförordningen eller i övrigt uppträder olämpligt äger
kårstyrelsen rätt att upphäva certifikatets giltighet på tid, som står i lämplig proportion till
förseelsens art.

§ 10
Skulle situation uppkomma, på vilken bestämmelserna i denna förordning ej är tillämplig, äger
kårstyrelsen förfara som den anser bäst. Ändring av seglingsförordningen beslutas av kårstyrelsen.

§ 11
Kårstyrelsen äger rätt att i särskilt bihang förtydliga bestämmelserna i denna förordning.

§ 12
För att medtaga passagerare fordras tillstånd av en skeppsrådsmedlem. Befälhavaren ansvarar för
att eventuella fastställda avgifter inbetalas till kårkassören.

§ 13
Skadegörelse på material eller borttappade detaljer, som förorsakats av uppenbar vårdslöshet eller
slarv, skall ersättas enligt kårstyrelsens beslut. Vid varje fall av skada eller borttappade detaljer
föreligger anmälningsskyldighet.

Kap. 2 Behörighetscertifikat

§ 14
a) För att få deltaga i seglingar med kårens båtar fordras att under året fylla 9 år samt ha avlagt

certifikat C enligt bilaga 1 C.
b) För erhållande av segelbåtscertifikat av 5:e klass (S 5) fordras att under året uppnå 13 års ålder

samt ha avlagt certifikat B enligt bilaga I B.
Dessutom fordras att säkert kunna manövrera kårens båtar för vilka certifikatet gäller.

c) För erhållande av segelbåtscertifikat av 4:e klass (S 4) fordras att uppfylla kraven för segel-
båtscertifikat S 5 samt att under året fylla 15 år.

d) För erhållande av segelbåtscertifikat av 3:e klass (S 3) fordras, att ha avlagt certifikat A enligt
bilaga I A eller uppvisa motsvarande kunskaper, att under året fylla 16 år samt att:
1) äga god skicklighet i manövrering av kårens båtar för vilka certifikatet gäller;
2) ha varit befälhavare vid segling inom "triangeln";
3) ha tjänstgjort som andreskeppare eller motsvarande under övernattningsseglingar utanför
"triangeln" eller motsvarande.
Intill det år certifikatsinnehavaren fyller 18 år får hon eller han endast i eskader, där eskader-
chefen under året fyller 18 år, anlöpa utländsk hamn.

e) För erhållande av segelbåtscertifikat av 2:a klass (S 2) fordras, utöver fordringarna för segel-
båtscertifikat av 3:e klass, att under året fylla 18 år samt att:
1) äga god skicklighet i manövrering av kårens samtliga segelbåtar;
2) ha varit befälhavare under övernattningsseglingar utanför "triangeln";
3) ha varit befälhavare under minst en nattsegling inom Öresund;
4) kunna manövrera en båt i hårt väder.
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f) För erhållande av segelbåtscertifikat av I:a klass (S1) fordras, utöver fordringarna för segel-
båtscertifikat av 2:a klass att under året fylla 20 år samt att:
1) ha nödig kännedom om elementär seglingsteori;
2) äga god kännedom om segelbåtars konstruktion och byggnad;
3) vara insatt i båtars sjövärdighet och stabilitetsteorins grunder;
4)ha varit befälhavare under långsegling(-ar) inom S 2:s område innefattande minst en natt-
segling;
5) ha deltagit i en långsegling utanför certifikat av 2:a klass giltighetsområde.

Kap. 3 Behörighetscertifikatens giltighetsområde.

§ 15
a) 5:e klass segelbåtscertifikat: "Lilla Triangelcertifikatet" ger behörighet att vara befälhavare på

Skanör-Falsterbo Sjöscoutkårs mindre segelbåtar (enligt förteckning på certifikatet) i ett
område begränsat av Falsterbo fyr - Inseglingspricken till Skanörs hamn - Södra pricken till
Kogrundsrännan

b) 4:e klass segelbåtscertifikat: "Triangelcertifikatet" ger behörighet att vara befälhavare på
Skanör-Falsterbo Sjöscoutkårs mindre och medelstora segelbåtar (enligt förteckning på
certifikatet) i ett område begränsat av Falsterbo fyr - Inseglingspricken till Skanörs hamn -
Södra pricken till Kogrundsrännan.

c) 3:e klass segelbåtscertifikat: "Lilla Sundet" ger behörighet att vara befälhavare på Skanör-
Falsterbo Sjöscoutkårs segelbåtar (enligt förteckning på certifikatet) i Öresund från en linje
Falsterborev fyr - Stevns klint till en linje Snekkersten - Råå.

d) 2:a klass segelbåtscertifikat: "Stora Sundet" ger behörighet att vara befälhavare på Skanör-
Falsterbo Sjöscoutkårs segelbåtar (enligt förteckning på certifikatet) mellan linjerna
Smygehamn - Gedser - Sönderborg och Grenå - Kullen.

e) 1:a klass segelbåtscertifikat: Ger behörighet att vara befälhavare på Skanör-Falsterbo
Sjöscoutkårs segelbåtar (enligt förteckning på certifikatet) i följande vatten: Östersjön, Öre-
sund, Bälterna, Kattegatt samt Skagerack intill en linje Skagen - Kristiansand.
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Kap. 4 Säkerhetsbestämmelser

§ 16
För varje båt finns sjövärdighetsbevis och certifikat med båtens data samt checklista omfattande:
a) Besättningsdata enligt bilaga 2
b) Säkerhetsutrustning enligt bilaga 2

§ 17
Det åligger befälhavaren tillse att:
a) båten befinner sig i sjövärdigt och sjömansmässigt skick;
b) den för resp. båt i checklistan i bilaga 2 föreskrivna säkerhetsutrustningen finns ombord;
c) tillräcklig och kunnig besättning finns enligt checklistan;
d) seglingsjournalen noggrant förs;
e) loggbok förs;
f) ha nödsignalernas användning aktuell;
g) besättningen använder säkerhetsutrustning enligt § I 8.

§ 18
Besättningen skall under gång använda säkerhetsutrustning enligt följande:
Under mörker (då lanternor skall föras)
a) på. däck: flytväst och säkerhetssele;
b) i sittbrunn: flytväst;
c) i ruff. enligt befälhavarens avgörande.
Under dager
a) på däck: flytväst (och säkerhetssele under hårt väder);
b) i sittbrunn: flytväst;
Befälhavare, som fyllt 18 år, äger rätt, att under goda väderleksförhållanden medge lättnader i
ovanstående bestämmelser.

§ 19
Rökning är förbjuden vid segling i och ur hamn samt vid arbete på däck
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Bilaga 1A
Certifikat A

χ Inneha certifikat B
χ Simma 200 meter klädsim samt 25 meter livräddning
χ Kunna manöver- och varningssignaler
χ Kunna sjövettsreglerna
χ Kunna sätta en kurs och räkna distans
χ Kunna utföra en krysspejl med positionsangivelse
χ Kunna utföra tilläggning vid boj och manöverbord
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Bilaga 1B
Certifikat B

χ Inneha certifikat C
χ Inneha Allemansrättsbeviset eller motsvarande
χ Kunna simma 200 meter klädsim och visa vattenvana
χ Äga god kännedom om styrnings- och seglingsregler
χ Känna till de viktigaste beteckningarna och förkortningarna i sjökortet
χ Känna till sjökompassen
χ Kunna sätta, reva och bärga segel i större båt
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Bilaga 1C
Certifikat C

χ Kunna simma 200 meter
χ Känna till 20 vanliga sjötermer
χ Kunna ange den säkerhetsutrustning som är nödvändig i kårens mindre båtar
χ Veta hur man går i och ur en liten båt
χ Kunna de viktigaste väjningsreglerna
χ Kunna sätta, skota och bärga segel i mindre båt
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Bilaga 2

Säkerhetsutrustning I II III Säkerhetsutrustning I II III
Ankare 1 1 1 Paddel 1 1
Ankarlina 40m 40m 20m Fullgott segelställ 1 1 1
Pyts 1 1 2 Signalhorn 1 1 (1)
Livboj 1 1 1 Lanternor, uppsättning enl lag 1 1
Flytvästar motsv 1/person X X X Laddat batteri 1 1
Säkerhetsselar 2 2 Handlänspump 1 1 1
Handbloss 2 2 Kommunikationsradio 1 1
Fallskärmsljus 1 1 Fendert 4 4 4
Förbandslåda 1 1 Förtöjningslina 4 4 2
Ficklampa 1 1 Bogserlina 1 1 1
Fotogenlykta 1 1 Anteckningsmaterial 1 1
Tändsticksask i vattentät förv. 1 1 Loggbok 1 1
Kompass 1 1 (1) Reservdelar för segel  rigg X X
Erforderliga sjökort 1 1 (1) Reservdelar för motor X (X)
Transportör 1 1 (1) Vektygssats X X
Radarreflektor 1 1 Reservbränsle X
Eldsläckare 2 1 Olja (och fett) X
Passare 1 1 (1) Färskvatten i reserv X X
I = Stor båt (Alida & Anguilla). II = Medelstor båt (Viggarna). III = Liten båt (Anja).Då Anja
utnyttjas för längre seglingar än dagsturer skall hon utrustas i tillämpliga delar enligt II.
Säkerhetsutrustning för jollarna: Fullgott segel och skot, paddel, öskar, lina för förtöjning och
bogsering.

Alida Anguilla Viggar Anja
Minimibesättning* 2 2 2 2
Lägsta erforderliga certifikat S2 S3 S4 S5
Farvatten inom vilket båten får utnyttjas S1 S1 S1 S3
*Det åligger befälhavare, att försäkra sig om, att "andreskepparen" har förutsättningar att föra båt
och besättning i säkerhet vid eventuellt nödläge.


