
Frederiksværk Sejlklub Ungdom. 
Regler for træning i Corona perioden. 

 

MAN KOMMER KUN RASK TIL TRÆNING. DU BLIVER HJEMME HVIS DU: 
Har feber, hoster, nyser, snotter, har ondt i halsen, ondt i hovedet eller har pårørende med 
ovennævnte symptomer. 
 

INGEN SPISNING OG INGEN SKIPPERMØDER EFTER SEJLADS 
Sejlerne går hjem umiddelbart efter sejlads – trænerne laver opfølgning på mail. 
 

PARKERING & AFSÆTNING 
Parkering og afsætning på P-pladser vest for klubbens stander. Ingen biler og afsætning i 
nærheden af jollerne.   
 

JOLLER  
I vandet: 
Jollerne håndteres af den ansvarlige sejler sammen med en af trænerne. Hvis træneren ikke bærer 
handsker, skal der vaskes umiddelbart efter håndtering. Spand med klud og sæbevand står på 
broen og ved jolleplads. 3 dages hvile mellem anvendelse for udstyr betragtes som tilstrækkelig 
desinfektion. 
En vagt ved bedding til at sørge for at ingen sejlere kommer for tæt på hinanden. Hvis der skal 
fixes noget ved jollen, må sejleren holde jollen og lade vagten ordne det – alternativt hive jollen op 
og få det fixet. 
 

Op af vandet: 
Jollerne håndteres af den ansvarlige sejler sammen med en af trænerne. 
Sejlere på vej i havn skal som udgangspunkt kun anløbe 1 ad gangen til broen. Der kan anløbe 2 af 
gangen, hvis sejler 2 bliver helt ude på brohovedet indtil sejler 1 er kommet på land. Resten må 
blive liggende i havnen og sejle rundt, indtil der er plads. 
 

Rigge, ror & sværd 
Kun én sejler/forælder/træner må hente grej – dvs. hvis der allerede er én i skuret, skal man vente 
udenfor. 
 

PERSONLIGT UDSTYR 
Sejleren har skiftet til sejlertøj hjemmefra. 
 
Lån af personligt udstyr af klubben (tør-og våddragter, redningsveste) vil ikke være en mulighed så 
længe vi er under virus pres. ALLE bedes have egen sejlervest. Når du køber så husk, at den skal 
være i sikkerhedsfarve neon-gul, neon-grøn, pink, orange eller kraftig rød. 



 

TOILETBESØG  
Kun 1 af gangen –Tør brættet og vask af med spray/klud efter dig efter hvert besøg. Kun sejlere og 
instruktører må anvende toilettet. Forældre henvises til havnens toilet. Instruktører sikrer at 
sejlere er instrueret på forhånd. 
 

Rengøring 
Toiletter skal rengøres mindst hver 4. time i brugsperioden med mindre der er gået mindst 3 dage 
siden sidste anvendelse.  
 

ADGANG TIL KLUBHUS 
Klubhuset og juniorstuen holdes som udgangspunkt lukket. De må ikke anvendes til generel 
forsamling. Juniorerne må ikke have adgang til lokalet på egen hånd. 
 

JOLLEKLASSER – MØDETID  
Kom til aftalt tid. Ikke for tidligt og ikke for sent. Der må ikke forsamles mere end 10 ad gangen i 
jolleområdet. Hvis der er mere end 10 unge, trænere og brovagter, skal der arbejdes med 
forskudte mødetider og flere arrangementer, så arrangement 1 er på vandet inden arrangement 2 
ankommer, og arrangement 1 igen er på land og har afrigget inden arrangement 2 kommer i land. 
Der skal altid holdes afstand. Hvis joller eller udstyr umiddelbart overdrages til en anden skal det 
vaskes inden overdragelse.  
 
Jollesejlere skal instrueres i overholdelse af disse forsigtighedsregler af en instruktør. Instruktioner 
holdes udendørs. 
 

KOMMUNIKATION 
Skiltning:  
Hoveddøren juniorstuen: ”Hold afstand, vask hænder, kom rask og ikke syg” 
Toilet: ”Vask hænder, én ad gangen i rummet – vask toilet og håndvask af efter brug” Brug kun 
papirhåndklæder. Tør brættet og vask af med spray/klud efter dig. 
Yderdør ved masteskur: ”Hold afstand. Én ad gangen og vask af, hvis du har rørt andet end dit eget 
udstyr” 
 

Orientering: 
Alle trænere og forældre til juniorer modtager disse retningslinjer. Forældrene skal være 
opmærksomme på at det er deres ansvar at sende deres børn til træning under de beskrevne 
retningslinjer. 
 

Opdatering: 
Seneste version er altid opslået i vinduet til juniorstuen og på hjemmesiden. 
 



INSTRUKTØRER 
Klubhuset: 
Klubhuset er lukket, men trænerlokalet kan bruges af trænere. Vigtigt at du er alene i 
trænerlokalet – dvs. bliv kortvarigt, mens du finder tøj og klæder dig på. 
Tør af efter dig. 
 

VHF: 
Tør VHF af efter brug inden den sættes den på plads. 

 
Følgebåd: 
Husk aftør nøgle og håndtag på dunk, ribhåndtag og andre steder, du rører, af, når du er færdig, 
hvis de skal bruges igen indenfor 72 timer. 
 
Skippermøde inden sejlads: 
Holdes udenfor på terrassen – bed sejlerne om at sidde med afstand. Er der mere end 10 
deltagere holdes mødet af flere omgange så det maksimale antal ikke overskrides. 
 

Generelt: 
Vi har med børn og unge mennesker at gøre. Vær et godt eksempel og påtag dig rollen som den 
ansvarlige – også omkring reduktion af smitterisiko. 
 

INTERN UDDANNELSE 
Klubben sikrer at instruktørerne altid er orienteret om seneste retningslinjer og at de er instrueret 
i at følge dem.  
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