Retningslinie for sejlads med Nydam
Formål
• At tage vare på båden, besætningen og eventuelle gæster.
• At indarbejde den rutine, der skaber sikker sejllads både i magsvejr og ved uforudsigelige
situationer.
Baggrund
At sejle med Nydam Tveir, kræver kendskab til skibets sejlegenskaber og mangel på samme,
Bådens størrelse og vægt er en udfordring, der kræver rutiner, ikke kun for skipper, men for hele
besætningen. Alle må kende deres plads og opgave både før, under og efter sejllads.
Søfartsstyrelsens sikkerhedsbestemmelser stiller krav til alle bådens besætningsmedlemmer om
kendskab til sikkerhed til søs.
Forudsætning for sejllads
Nydam Tveir kan roes af 28 erfarne roere samt 1 skipper i vind optil 8 sekundmeter
Vindstyrken er bestemmende for krav til antal roere, men skipper kan dispensere for antal roere,
hvis der er en ledsagebåd med.
Nydam Tveir kan maximalt medtage 42 personer.
Skippere skal være yacht skipper af 3.grad, have sønæringsbevis og være godkendt af
bestyrelsen.
Skipper har det overordnede ansvar for sikkerhed om bord og kan uddelegere opgaver.
Alle besætningsmedlemmer har medansvar for egen og andres sikkerhed om bord og har
accepteret at sejladsen dækkes af egen fritids- og ulykkesforsikring.
Alle besætningsmedlemmer bærer redningsvest under sejlads
Af hensyn til sikkerhed ombord, skal evt. bagage placeres under dørken, for ikke at påvirke bådens
stabilitet.
Medlemmer af Selskabet for Nydamforskning kan medtages som gæster. Der gælder særlige
regler for dem, se instruks og det er fastlagt hvilke sejladser, der kan medtages nye roere.
Alle besætningsmedlemmer skal være bekendte med og accepteret forsikringsforholdene.
Fremgangsmåde
Før sejlads
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Inden afgang sikrer skipper at båden er sejlklar, og at alle besætningsmedlemmer kender deres
opgave.
Alle besætningsmedlemmer skal være noteret på sejladslisten og iført sig redningsvest, inden de
forlader nausten.
Eventuelle gæster skal være instrueret inden afgang.
Under sejllads
Skippers anvisninger skal følges. Da det kan være vanskeligt at høre kommandoerne, skal roere
holde opmærksomhed ved skipper og taktåren.
Ved anløb
Båden må ikke forlades inden skipper giver fri.
Efter sejllads
Båden skal være forsvarligt fortøjet i passende afstand fra broen.
Dokumentation
Logbog og sejladslisterne.
Definitioner
Gæster: Nye roere uden sejlerfaring med Nydam Tveir.
Roere: 1 roer = kraftkarl/ kvinde kan erstattes af to mindre udholdende personer.
Dørk. ’Gulvet’ i båden
Taktåre. Bageste roer i styrbordside.
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