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Juni, 2018

Mand over bord - redningsøvelse
REDNINGSØVELSER
Mand overbord -> mand ombord igen!
I begyndelsen af april havde vi en klubaften, hvor vi diskuterede mand overbord manøvrer
og metoder til at få en person op i båden igen. Dengang lovede jeg, at vi – når vejret blev
bedre/varmere – ville arrangere en dag med praktik på fjorden.
Vejret er blevet både bedre og varmere og vandet ligeså, så nu skal det være!
Fredag den 15. og lørdag den 16. juni går det løs!
Program som følger:
Fredag 15 juni:
Grillaften start kl. 18 som normalt. I forbindelse med grillaftenen vil vi repetere
de mest almindelige teknikker til at komme tilbage til en overbordfalden,
ligesom vi vil drøfte metodikker til at få en person tilbage ombord i båden. Hvis
nogle ønsker besøg ombord i egen båd om lørdagen den 16., kan man
tilmelde sig på grillaftenen.
Lørdag den 16. juni:
Kl. 13:30:

Vi samles ved klubhuset. Klargøring af følgebåde samt lastning af
redningsflåde.

Kl. 13:45: Individuel afgang (De, der har aftalt det, får en instruktør ombord) fra havnen
til fjorden, hvor man kan øve mand overbord- manøvrer. Et par af
sejlerskolens instruktører vil sejle rundt i klubbens følgebåde og hjælpe med
gode råd.
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Kl. 15:00: Bådene samles omkring turbøjen ved Campingpladsen. En båd vil
demonstrere en MOB manøvre, hvor Jan Etwal har indvilget i at være
”levende dukke”. Her vil vi alle kunne observere manøvren samt den
efterfølgende ombordbjærgning af Jan.
Kl. 15:30: Fortsat individuel øvning.
Kl. 16:00: Formanden, Jan L Svendsen har en gammel redningsflåde, som vi vil udløse
ved turbøjen. Hvis den stadig fungerer, vil alle der ønsker, det få lejlighed til at
prøve, hvor svært det er at kravle op i sådan en flåde.
Ca. 17:00: Dagen på fjorden slut. Individuel retursejlads til havnen. Afrigning af følgebåde
samt pakning af redningsflåde.
Mvh
Aktivitetsudvalget.

SANKT HANS
I forbindelse med Sankt Hans, aflyser vi fredagsgrill den 22. juni og holder lørdagsgrill den
23. i stedet. Tag selv mad med – heksen er for tør!

Vi starter kl. 18:00 og som altid tænder første M/K på pletten op i grillen.
Kl. 21:15 går vi til pladsen. Borgmesteren taler 21:30.

OBS: I skrivende stund er der afbrændingsforbud i kommunen. Check vores hjemmeside
på dagen!
Vi griller under alle omstændigheder.
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