Ballerup Gruppe
Sikkerhedsregler for søaktiviteter ved søen i Pæremose Havn
Omfang
Sikkerhedsreglerne gælder for alle aktiviteter på søen og ved søkanten. Reglerne gælder for alle
som anvender området.
Badning
Badning er ikke tilladt i søen.
Bemærkning: Vandkvaliteten er ikke testet og bunden ikke tjekket for glasskår mv. Når dette sker,
vil bestyrelsen tage stilling til om badning skal tillades.
Bemærking: I praksis åbnes og lukkes for søaktiviteter en gang om året.
Sejlads på søen
Vandtemperaturen skal være 10 grader.
I praksis åbnes og lukkes for sejlads en gang om året. Det er bestyrelsens søkyndige medlem,
som fortæller, hvornår søen åbnes og lukkes. Normalt vil der være åbent for aktiviteter mellem den
15. maj og 15. september.
Sejlads på søen forudsætter enten:
 at man er iført redningsvest eller
 at man kan svømme 200 meter og er iført svømmevest

Ved sejlads skal der være en søaktivitetsleder.
Søaktivitetslederen skal enten være myndig eller være godkendt af bestyrelsen, samt skal kunne
svømme 200 meter. Søaktivitetslederen må ikke udføre andre opgaver end at lede og holde øje
med deltagerne i aktiviteten. Der skal være en anden leder på grunden samtidig. Denne skal kunne
tilkaldes – f.eks. via råb eller via stafet.
Fra 2016 er kravet, at den ene af de to personer skal have minimum et 6 timers
førstehjælpskursus, som genopfriskes hvert 5 år.
Bemærkning: Hvis der er ledere, som ikke er myndige og som ønsker at være søaktivitetsledere,
skal disse godkendes af bestyrelsen før de kan være søaktivitetsledere.
En leder er en person, som bestyrelsen har godkendt som leder (har udfyldt børneattest og
ledererklæring).
Færdsel og aktiviteter på flydebro
Vandtemperaturen skal være over 10 grader.
Færdes på flydebroen forudsætter:
• at man er iført svømmevest eller redningsvest eller
• man er tropsspejder eller derover og samtidig kan svømme 200 meter.
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Reglerne for søaktivitetsleder og anden leder på grunden gælder også ved færdsel på flydebroen
(som beskrevet under ”sejlads på søen”).
Bemærkning: Svømmevesten/redningsvest/svømmefærdigheder skal sikre, at de ikke kommer ned
under broen.
Færdsel og aktiviteter ved søkanten (hvor der er risiko for at falde i vandet)
Det er tilladt at færdes uden redningsvest eller svømmevest.
Familiespejdere, mikroer og minier skal være under opsyn af en søaktivitetsleder.
Juniorer kan færdes ved søkanten, hvis de er minimum 3 personer på 10 eller derover og der er en
leder til stede på grunden, som kan tilkaldes. Børnene skal dog inden være instrueret i at i en
situation, hvor der falder en i vandet, skal den anden blive ved søen (evt. hjælpe personen op),
mens den tredje skal løbe efter hjælp (lederen som er på grunden).
Tropsspejdere og derover kan færdes ved søkanten, hvis de er minimum 3 personer på 12 eller
derover, uden at der er en leder på grunden.
Færdigheder
Eventuelle svømmefærdigheder skal for børns vedkommende tilkendegives af forældre.
Bemærkning: Såfremt man kan svømme 200 meter noteres dette i Blåt Medlem i feltet svømning.
Materiel
Jolle og andet materiel skal efter brug trækkes på land, samt låses fast. Eventuelle løse ting skal
låses inde. Der skal føres log over anvendelse af materiel.
Materiel efterses som angivet i korpsets regler for søaktiviteter af bestyrelsens søkyndige medlem.
Vedtaget af bestyrelsen den 27. maj 2015.
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