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Så här jobbar vi med säkerhet på Malma 

Ett tryggt och säkert båtliv är ett viktigt mål för Kryssarklubben. Vi arbetar med föredrag, 

kurser, provning, tester och information för att främja och utveckla säkerheten till sjöss. I vår 

ungdomsverksamhet och på våra läger är detta förstås extra viktigt. Här är en kort beskrivning 

av vad vi gör i punktform. Om du vill veta mer, vänligen kontakta Stockholmskretsens kansli. 

 

Generellt: 

Ett dussintal ledare som är närvarande dygnet runt. 

Barnen är i princip aldrig ensamma. 

Ett antal ledare har flerårig erfarenhet av att leda läger. 

Tydliga rutiner och roller. 

Lägerchefen är ytterst ansvarig för säkerheten. 

Ledarkompendium med tydliga instruktioner, telefonnummer etc. 

Ledares instruktioner ska följas, i ytterlighetsfall kan deltagare som inte följer regler skickas 

hem. Se dokumentet om vår värdegrund och policy. Riskanalys är upprättad. 

Säkerhetsgenomgång med barnen första dagen och inför varje nytt moment. 

Tillgång till bil ifall en snabb transport behövs. 

Närvaro tas i början och slutet av varje aktivitet (flera ggr per dag). 

Simkunnighet hos barnen testas första dagen. 

Generellt förbud mot nötter för att undvika allergiska reaktioner. 

 

När vi är iland: 

Brandövning första dagen på alla läger. 

Hygienutbildad personal i köket. 

Alltid badvakt närvarande vid bad. 

 

På vattnet: 

Alla har flytväst och skor (pga klämrisk), alltid. 

Alltid minst två följebåtar med på färden. 

Kommunikation via VHF. 

Vädret kollas kontinuerligt, vid hårt väder stannar vi iland eller seglar in. 

Stannar i närområdet för att kunna gå in till hamn snabbt. 

Alla barn får testa på att välta med och välta tillbaka jollen tidigt på lägret för ökad trygghet 

med situationen. 

Svårighetsgraden anpassas till barnens erfarenhet, ledare med i båten vid behov. 
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