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Sjösäkerhetsregler för Norra Lidingö Sjöscoutkår 
 
Bestämmelser för användning av samtliga båtar som deltar i kårens verksamhet. 
 
1. Vid all sjöverksamhet skall en ansvarig seglingsledare med gällande seglingsledarcertifikat finnas 
med. 
 
2. Ansvarig seglingsledare skall: 
    - ansvara för att förbrukat material och bränsle kompletteras till full / överenskommen mängd efter         
       avslutad övning 
    - meddela alla skador och förluster till båtfogden snarast efter avslutad övning 
    - utse en skeppare för varje båt utom kanot som deltar i övningen. Skeppare för Naya och Silver Fox ska 
      ha båtcertifikat för respektive båt. 
 
3. Skeppare skall: 
    - ansvara för säkerheten ombord och att båten görs i ordning efter övningens slut 
    - kunna och tillämpa väjningsreglerna och vara väl förtrogen med båten och dess utrustning samt visa     
      gott sjömansskap 
    - följa seglingsledarens instruktioner 
    - meddela ansvarig seglingsledare om uppkomna skador och förluster 
 
4. Vid varje färd med kårens båtar utanför Södergarnsviken och dess omedelbara närhet skall en 
seglingsjournal upprättas. Denna journal skall innehålla båtnamn eller båttyp samt deltagares och 
ansvarig seglingsledares namn och telefonnummer. Dessutom skall beräknad seglingsrutt, hemkomsttid 
och hemmavarande kontaktpersons namn och telefonnummer anges. 
 
5. Alla ombord skall kunna simma 200 meter. Undantag kan göras av ansvarig seglingsledare vid t ex 
transport för motor. 
 
6. Flytväst skall bäras av samtliga ombord under gång och vara knuten/ knäppt. Efter beslut av skeppare 
får undantag medges i ruffar. En flytväst till varje person skall alltid finnas till hands ombord. 
 
7. Slidkniv skall bäras utanpå klädseln ombord på segeljolle. Minst en kniv per båt. 
 
8. Antal personer i kårens båtar inklusive skeppare: 
 
    Båt  Motor/ rodd  Segling 

min        max min      max 
    NAYA  2            11  2          10 
    AL 16  1              5  2            5 
    STILL       1              4  2            4 
    SILVER FOX 1              5 eller 400 kg * 
     
  * Undantag för transport med besättningar mellan Sjöstugebryggan och jollepontonen medges till max  
    7 personer eller 400 kg. 
 
För inlånad båt bestämmer ansvarig seglingsledare i samråd med utlånaren min resp. max besättning.  
 
9. Loggbok skall föras på NAYA. 
 
10. Kårmedlem skall efterleva kårens sjösäkerhetsregler för att få nyttja kårens båtar. 
 



 
Seglingsledarcertifikat 
 
För ledande av kårens sjöverksamhet. 
 
A1-cert Fordringar: Minst 25 år, kustskepparintyg/ skepparexamen, ledarutnämnd. 

Behörighet:  Ledande av segling öster om en linje Skagen ( Danmark )- Arendal   ( 
Norge ). 
 
A2-cert Fordringar: Minst 20 år, kustskepparintyg/ skepparexamen, ledarutnämnd. 

Behörighet: Ledande av segling inomskärs innanför linjen Arholma-Fejan-Rödlöga-Lökaös 
  NOudde-Korsö-Bullerö-Biskopsö-Utö-Nåttarö-Landsort, samt i   
 insjöar och kanaler. 
 
A3-cert Fordringar: Minst 20 år, skärgårdsskepparintyg/ förarintyg, ledarutnämnd. 

Behörighet: Ledande av segling i mellanskärgården innanför linjen Furusund-Blidö- 
 Husaröleden-Möja-Sandhamn-Runmarö-Nämdö-Dalarö under dager i maximalt 3 dygn. 
 
A4-cert Fordringar: Minst 18 år, skärdgårdsskepparintyg/ förarintyg, ledarutnämnd. 

Behörighet: Ledande av segling i Södergarnsviken och närområdet utanför uddarna under  
 dagtid.  
 
Seglingsledarcertifikat utfärdas av kårstyrelsen. 
 
Seglingsledarcertifikat kan i förekommande fall återkallas av kårstyrelsen. 
 
Kårstyrelsen skall före seglingssäsongens början upprätta en förteckning över giltiga certifikat. 
 
 
Båtcertifikat 
 
Lämplighetsintyg för att få framföra avsedd kårbåt 
 
För att, efter ansökan, erhålla båtcertifikat skall kårmedlem visa sig besitta tillräcklig erfarenhet, 
ansvarskänsla och ledarförmåga för att klara de situatiner som kan uppstå i samband med 
skepparuppgiften. 
Före certifikatsutfärdandet skall sökanden utföra manöverprov, inklusive man över bord manöver, med 
aktuell båt samt kunna redogöra för kårens sjösäkerhetsregler. 
 
NAYA-cert  Fordringar: Minst 18 år, skärgårdsskeppare/ förarintyg, förtrogenhet med  
  båten och dess utrustning. 
 
Silver Fox-cert Fordringar: Minst 16 år, förtrogenhet med båten och dess utrustning. 

Behörighet: Framförande av båten i samband med seglingsverksamhet eller  
  annan verksamhet där det finns ansvarig seglingsledare. Vid       
                                           sommarösning av jollar behövs ej ansvarig seglingsledare. 
 
Båtcertifikat utfärdas av certifikatsutfärdare som kårstyrelsen utsett. 
 
Båtcertifikat kan i förekommande fall återkallas av certifikatsutfärdare/ kårstyrelsen. 
 
Certifikatsinnehavare som ej nyttjat aktuell båt de senaste två åren förlorar sitt certifikat. 
 
Kårstyrelsen skall före seglingssäsongens början upprätta förteckning av giltiga certifikat. 


