
Fartøjsbestemmelser. 

For alle både i gruppens varetægt med undtagelse af Optimistjoller gælder, at der føres særskilt logbog, 

herunder med påtegning over vedligeholdelse, reparation og udbedringer, hændelser som havari, nedbrud 

eller forlis af udrustning, og påtegning for godkendelse af flydeprøve og ændringer i bådens rig og udstyr. 

 

Alle fartøjer skal inden brug gennemgås for at sikre at fartøjet er vedligeholdt, hvilket er: 

At stående rig er uden brud eller skader og monterede beslag er uden løse skruer/bolte, og at popnitter 

ikke er løse 

At vanter og stager er uden brud. 

Opdriftsmidler sidder fast og er stabile. 

Løbende rig må ikke vise tegn på slitage, og løbende rig løber let, så sætning og bjergning af sejl fungerer. 

Blokke og skivegat skal løbe let. 

Selvlænsere er let bevægelige og lukker tæt 

Lænse pumper fungerer og er tætte. 

 

Regler for sikkerheds- og sejludrustning. 

 

Ved sejlads i sejlområde A og B af max 6 timers varighed, kan jollen/båden rigges med standard udrustning, 

ved al anden sejlads skal båden rigges med turudrustning. 

 

Standardudrustning. 

 

Optimistjolle: 

Mast, bom, sprydstage, sejl, skøde, mastlås. 

Ror og sværd. 

Padde og øse. (kan være samme genstand) 

Fangline, monteret i stævnen. 

 

Wayfarer- og Ålborgjolle: 

Komplet rig 

Storsejl, Forsejl og topsejl. (Ålborgjolle) 



Komplet sæt skøder. 

Ror og rorpind. 

Anker, ankerkæde, ankerline. 

Pøs, Øse. 

2 åre og åregafler eller 2 padler 

Nødsignaler (standardsæt, som er 4 røde håndblus, 2 røde raketter, 2 hvide håndblus, 1 hvid raket, 1 grøn 

raket) 

Kniv 

2 Sejsinger. 

Fangline, monteret i stævnen. 

 

Svendborg 

 

Komplet rig 

Storsejl, Forsejl. 

Komplet sæt skøder. 

2 padler. 

Anker, ankerkæde, ankerline. 

Fangline, monteret i stævnen. 

Pøs, Øse. 

Nødsignaler (standardsæt, som er 4 røde håndblus, 2 røde raketter, 2 hvide håndblus, 1 hvid raket, 1 grøn 

raket) 

Kniv 

2 Sejsinger. 

Ved motorsejlads, pulverslukker 

 

Ripjolle: 

Anker, ankerkæde, ankerline. 

Pøs, Øse. 

2 Åre og åregafler eller 2 padler 



 

Fangline, monteret i stævnen. 

Nødsignaler (standardsæt, som er 4 røde håndblus, 2 røde raketter, 2 hvide håndblus, 1 hvid raket, 1 grøn 

raket) 

Pulverslukker 

 

Scambi 30  og H-båd, er som standard udrustet som turudrustet, dog med pligt til gennemgang af 

sejladsinstruktion og udstyrs liste inden sejlads, som findes i båden. 

 

Turudrustning er standard udrustning suppleret med: 

 

2 (4) fortøjninger 

2 (4) fendere 

Kasteline, der kan flyde. 

Kompas, tågehorn, lygte. 

Logbog, søkort, søkorts bestik, fartøjscertifikat. 

Førstehjælpskasse. 

Vanddunk. 

Kommunikation til land. (radio eller telefon) 

 

 

 

 

 


