
 
 
 

HJÆLPER I FØLGEBÅDE –  

 

Tjansen som hjælper i følgebåde går på omgang mellem forældrene efter et fastlagt skema. 
- Se Bemandingsplanen 
Alle følgebåde skal bemandes med minimum en skipper/Træner og en hjælper. 
 
Af sikkerhedsmæssige grunde skal forældre have modtaget en grundig oplæring / instruks i 
håndtering af følgebåden inden sejladstilladelse gives. Indtil denne er givet må forældre kun 
fungerer som hjælper i følgebåden. - Klubbens følgebåde kræver ikke speedbådsførerbevis.   
 
Som hjælper i følgebåden skal du 
 

• Observerer om sejlere ønsker hjælp og melde tilbage til træneren  
 

• Gå til hånde når der skal ydes assistance til en sejler  
 

• Hjælpe brovagten før og efter træning (følgebåde mv.) 
 

Hvis en sejler ønsker hjælp, skal assistancen (hvis det er muligt) ske ved følgebådens 

styrbord side (til højre i sejlretningen) –  

Hvis der skal yde hjælp til en sejler der ligger i vandet, skal følgebåden når den nærmer sig 

sejleren  altid have vinden lige i mod sig. (vindøjet) – Når der arbejdes med at få en sejler op 

i følgebåden skal motor være stoppet eller som minimum være i frigear. 

Klubbens materiel har 2 prioritet dvs. få altid en våd og kold sejler bragt i land inden jollen 

bjærges.  

Som hjælper i en følgebåd er der ingen ”dumme spørgsmål” – Er der noget du er i tvivl om 

(styrbord / bagbord mv.) så spørg skipper/træneren. –  

Efter træningen anbefales at man ved optagning at bøjer ”leger” mand over bord (bøje = 

mand ☺☺☺☺) – dvs. sejl op mod vinden og saml bøje op i følgebådens styrbord side. Byt evt. 

roller så skipper bliver til hjælper og omvendt!  

Ved sæsonstart vil Ungdomsformanden komme med en grundig sikkerhedsinstruks til 

forældre, og der vil løbende (efter vurderet behov) blive afholdt mand over bord øvelse hvor 

interesserede forældre får mulighed for at være skipper i følgebåden. Forældre kan altid 

henvende sig til træneren eller ungdomsformanden hvis de føler at informationen omkring 

sikkerheden ikke er tilstrækkelig. 

VIGTIG – Er du forhindret i at komme som hjælper i følgebåd– Sørg da venligst selv for at 
bytte med en af de andre forældre. 
 
 

 

TAK FOR HJÆLPEN! 


