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Ordensreglement for Sejlerskolen 

 Godkendt af SSF Bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 16. december 2021 

Sejlerskolen er en skole.  

Sejlerskolens deltagere og instruktører skal følge foreningens vedtægter og reglementer samt 

ordensreglementet for Sejlerskolen.  

Ordensreglementet fastsættes af sejlerskoleudvalget og godkendes af Sundby Sejlforenings 

bestyrelse.  

§ 1 

Sejlerskolen er hjemmehørende i Sejlerskolepavillonerne på vestmolen i søndre bassin. 

§ 2 

Sejlerskolens formål er at lære eleverne teoretisk og praktisk sejlads i henholdsvis sejl- og 

motorbåd. 

§ 3 

Sejlerskolens mål er altid at være Dansk Sejlunion certificeret sejlerskole og at have udarbejdet 

arbejdsgange for implementering af Diplomsejlerskolen. 

§ 4 

Sejlerskolens elever skal være A-aktiv medlemmer af Sundby Sejlforening og være interesserede i 

at lære teoretisk og praktisk sejlads i enten sejlbåd eller motorbåd. 

§ 5 

Sejlerskolens instruktører er A-aktiv medlemmer af Sundby Sejlforening og godkendt af 

sejlerskolelederen. 

§ 6 

Sejlerskolens instruktører rekrutteres blandt Sundby Sejlforenings medlemmer og modtager ikke 

honorar for deres arbejde. Nye instruktører skal som minimum have duelighedsbevis og 

sejlerfaring. Alle instruktører skal deltage i Dansk Sejlunions kurser for sejlerskoleinstruktører. 

§ 7 

Sejlerskolens undervisning i praktisk sejlads til duelighedsprøven starter for eleverne med et 

velkomstmøde i april og slutter med eksamen i praktisk sejlads i oktober efter én sæson for 

motorbådssejlads og efter to sæsoner for sejlads i sejlbåd. Sejlerskolens undervisning i den 

teoretiske del til duelighedsprøven starter i oktober og afsluttes med eksamen i navigation i 

slutningen af marts måned. 
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§ 8 

Sejlerskolen stræber efter at udbyde kurser til sine elever som for eksempel tovværkskursus eller 

lignende som ikke hører under den obligatoriske Diplomsejleruddannelse. 

§ 9 

Sejlerskolens anden undervisning vil have separate undervisningsforløb. 

§ 10 Sikkerhed 

Alle instruktører og elever skal bære svømme- eller redningsvest på skolebådene. Hver skolebåd 

har sin egen logbog, som ligger i Sejlerskolepavillon Syd. Før sejlads og ved hjemkomst skal der 

føres logbog over, hvem der er sejlet ud, og hvornår de er vendt hjem igen.  

Instruktøren skal medbringe egen mobiltelefon under skolesejlads. Telefonliste over instruktører 

og elever hænger i Sejlerskolepavillon Syd, samt i skolebådene. 

Telefonliste over sikkerhedsberedsskabet ligger i alle skolebådene. 

Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer under sejlerskole 

sejlads. 

Alle instruktører deltager løbende i livreddende førstehjælpskursus. 

§ 11 

Som elev eller instruktør på sejlerskolen forventes følgende:  

• At sejlerskolens ordensreglementet overholdes 

• At der mødes til aftalt tid og sendes besked/afbud, hvis man bliver forsinket eller 

forhindret i at deltage. 

• At der deltages i tilrigning og afrigning før og efter praktisk sejlads 

• At der deltages i praktisk og teoretisk undervisning 

• At alle deltager i forårsklargøring, vedligeholdelse og efterårsafrigning af skolebådene. 

• At alle på sejlerskolen arbejder på at skabe et positivt læringsmiljø. 

§ 12 

Sejlerskolens instruktører kan af sejlerskolelederen få tilladelse til at benytte sejlerskolebådene til 

privat sejlads, når de ikke benyttes af sejlerskolen. Tilladelsen skal gives fra gang til gang. 


