
1 
 

 
Sejlreglement 2010 

Skibslaget Sebbe Als 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revideret og godkendt af 
bestyrelsen Februar 2010 
 



2 
 

 
 
Reglementet 

Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at sikre disse og 

besætningen med hensyn til sikkerhed og ansvar overfor offentlige myndigheder. 

Bestyrelsen har den almindelige ledelse og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til skibene, naustens 

og udstyrets benyttelse. 

Skipper 
Kort- og/eller langtursskipper har ansvaret for skibet, besætningen og udstyret ombord under sejlads, samt 

ansvaret for at skib og udstyr afleveres i samme stand som det er udleveret. 

Eventuelle skader og mangler meddeles formanden eller dennes stedfortræder straks efter turens afslutning. 

Skipper er ansvarlig for at besætningen er kvalificeret til sejlads. 

Korttursskipper (område A+B) 
Person som har bådførecertifikat (Ottar) Yachtskipper III (Sebbe) eller lignende godkendt uddannelse og som 

har  sejlerfaring med det skib han/hun bliver skipper for. 

Skal være godkendt af bestyrelsen. 

Langtursskipper (alle områder) 
Person som er korttursskipper, er minimum 20 år, har erfaring i sejlads med det skib han/hun bliver skipper for 

og holder denne erfaring ved lige ved minimum 1 weekend eller 2 ture indenfor 2 år som besætning på skibet. 

Bliver ellers automatisk overført til korttursskipper. 

Skal være godkendt af bestyrelsen. 

Styrmand 
Besætningsmedlem som bistår skipper, næstkommanderende ombord. 

Bådsmand 
Besætningsmedlem der bistår skipper og styrmand med hensyn til skibets ryddelighed. 

Besætning 
Alle ombordværende. 

Medlem 
Være optaget i skibslaget og have betalt kontingent. 

Aspirant/støttemedlem 
Være optaget på aspirantlisten og have betalt kontingent. 

Æresmedlem 
Gælder som medlem. 

Andre 
Personer som ikke er tilknyttet skibslaget, men som har interesse herfor. 

Må kun sejle med i område A og B. 

 
Medlemmer af andre skibslag 

Medlem af andre skibslag sidestilles under sejlads med medlem af Sebbe Als. 
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Kontaktperson 

En person i land, som kan modtage besked fra skibene om positioner mindst hver 24. time, eller hvis der afviges 

fra sejlplanen. Kontaktpersonen modtager ligeledes besked om på- og afmønstring samt den videre planlagte 

sejlrute. Kontaktpersonen har en komplet liste over besætningen. 

Kontaktpersonen skal være meddelt bestyrelsen inden afgang. 

Logbog 

Føres i henhold til vejledning forest i bogen. Opbevares ombord i krudtkassen. 

Logbogen opbevares i Slotsallé udenfor sejlads. 

Krudtkasse 
Indeholder sikkerhedsudstyr. Medbringes ved al sejlads. Fortegnelse over indholdet sidder i låget. 

Sejlplan 
En formular med oplysninger om rute og overnatningssted, ombordværende, skipper, redningsudstyr, m.m. samt 

telte og andet grej ombord. 

Sejlplanen skal udfyldes og opbevares hos kontaktpersonen ved afgang på ture ud over område A og B samt ved 

overnatninger. 

Afvigelser fra overnatningssted på mere end 3 sømil skal øjeblikkelig meddeles kontaktpersonen. 

Sejlplanen ajourføres på lange ture gennem kontaktpersonen via telefon. 

Sejljournal 
Opbevares i Slotsallé, men hos kontaktperson under turen. Heri indføres dato, klokkeslet, bestemmelsessted, 

formodet hjemkomst, mandskab, skipper, styrmand, bådsmand og øvrige besætning ved samtlige ture uden for 

område A og B. 

Sejltilladelser 
Alle større ture med skibene skal skriftligt meddeles og godkendes af bestyrelsen via formanden eller dennes 

stedfortræder senest 14 dage før turens start med angivelse af sejlrute samt mandskab. Hurtigere tilladelse kan 

gives i særlige tilfælde. 

Korte ture - kontakt bestyrelsen. 

Sejltidspunkter 
Sejlads må kun foregå fra solopgang til solnedgang, ikke i tåge (sigt under 1 sømil) og kun i tiden fra 1. maj til 

30. september. Tilladelser udenfor disse tidspunkter gives normalt ikke. Sejlads i område D må ikke foregå, hvor 

der er kuling eller kulingsvarsel eller højere vindstyrker. Det kræver at skipper behørigt indhenter 

oplysninger om vejret, enten  gennem timenyhederne i radio eller via telefon/VHF. 

Vindforudsigelser noteres i logbogen før afgang hver dag. 

Slæbning kan foretages ud over angivne tidspunkter hvis fornøden belysning anvendes. 

 
Beskadigelser 

Enhver beskadigelse af skibe og materiel påført forsætsligt eller uagtsomt erstattes af de skadevoldende efter 

bestyrelsens skøn. Mistet udstyr erstattes af hele eller dele af besætningen. 
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Overtrædelse af reglementet 

Kan medføre udelukkelse fra sejlads med skibslagets skibe i kortere eller længere tid, eller udelukkelse af 

skibslaget efter bestyrelsens skøn. 

VHF radio 
Skal medbringes ved sejlads i område C og D. Ved sejlads med VHF radio skal en af de ombordværende have 

VHF certifikat. 

Sikringsjollen  (Fie) 

Jollen må kun anvendes til sejlads i forbindelse med ture/arrangementer eller anden af bestyrelsen godkendt 

sejlads. 

Bemandingsregler for Fie 

Der skal altid være en af bestyrelsen godkendt skipper ombord. 

Udnævnelsen til skipper i hele sejlområdet kræver medlemskab af skibslaget, 

bådførercertifikat/speedbådscertifikat eller lignende, samt praktisk prøve med bugsering af Sebbe. Bestyrelsen 

kan give dispensation for andre. 

Skipper på Sebbe har overkomandoen for begge skibe under ture. Dog under slæb har skipper på sikringsjollen 

overkomandoen. 

Ved mangel på skippere på ture kan skipper på Sebbe dispensere for skipper til sikringsjollen. 

Øvrige regler 

Der skal på sikringsjollen altid være redningsveste til alle de ombordværende. 

Sker der uheld med jolle, motor eller andet materiel skal dette omgående meddeles formanden eller 
dennes stedfortrædereller  straks efter turens afslutning. 
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Bemandingsregler 
 
Maksimal bemanding 

Sebbe Als 30 personer. 

Ottar Als 9 personer. 

Minimal bemanding 
Fie - 1 godkendt skipper 

Område A: 
Sebbe Als - 12 personer, heraf min. 4 skibslagsmedlemmer. 

Ottar Als   -  3 personer, heraf min. 1 skibslagsmedlem. 

Område B: 
Sebbe Als - 12 personer, heraf min. 5 skibslagsmedlemmer. 

Ottar Als   -  3 personer, heraf min. 1 skibslagsmedlem. 

Område C: 
Sebbe Als - 14 personer, heraf min. 7 skibslagsmedlemmer. 

Ottar Als   -  3 personer, heraf min. 1 skibslagsmedlem. 

Slæbning af Sebbe Als med Fie 
Minimum 2 skibslagsmedlemmer skal bemande Fie. 

Dispensationer fra reglementet 
Al ansøgning om dispensation fra disse regler skal skriftligt forelægges bestyrelsen senest  

14 dage før turens begyndelse. 
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Sejlområder 

Områder i hvilke man må sejle, når sejlreglementet er opfyldt. Eventuelle begrænsninger aftales fra gang til 

gang. 

Område A 
Augustenborg fjord, begrænset af en linie mellem det kommunale badehus og Kysnord nord. 

Område B 
Augustenborg fjord, begrænset af en ret linie mellem Arnkilsøre og Stevningnor nord. 

Område C 
Uden for ovennævnte sejlområde. 

 


