”TESTEN-AF-VESTEN”
Når luften og vandet kommer op i temperatur, og solen kommer højere på himlen, er der
100 % sikkerhed for, at det i de danske havne vrimler med arbejdslystne bådejere.
Der slibes, bundmales, riggen får et tjek og både sættes i vandet. Der udveksles et hav
af erfaringer mellem bådejerne under hele forårsklargøringen – alt dette er ganske
sikkert.
Langt mindre sikkert er det desværre, at alle sejlere husker noget af det allervigtigste
inden for sejlsport. Nemlig at få tjekket sin vest!
Lav klubarrangementet ”Testen-af-Vesten”
Der findes et hav af forskellige modeller af veste. Tre hovedkategorier er:

1. Svømmeveste
2. Redningsveste
3. Oppustelige redningsveste.
Alle tre typer veste bør tjekkes med jævne mellemrum – og som minimum én gang om
året. Omfanget i et tjek af veste varierer alt efter kategori og model, men der er nogle
grundlæggende ting, som altid bør tjekkes. For at alle sejlere husker at få tjekket sine
veste, kan klubben relativt enkelt tilbyde en vejledning i, hvordan man tjekker sin vest.
Dansk Sejlunion opfordrer til at alle klubber laver et aftenarrangement, hvor man i
praksis får tjekket sin vest.
Sejlklubber kan således være facilitator for, at alle klubbens medlemmer i det mindste
bliver mindet om at tjekke vesten. Derfor opfordrer Dansk Sejlunion klubber til at
invitere til et aftenarrangement i klubben, hvor relevante emner omkring eftersyn af
veste bliver gennemgået.
Hvad indeholder konceptet ”Testen-Af-Vesten”
Dansk Sejlunion anbefaler klubber at bruge konceptet ”Testen-Af-Vesten”, som kommer
omkring følgende områder:





Planlægning af aftenarrangement
Invitation
Gennemførsel af aftenarrangement

Planlægning af aftenarrangement
Aftenarrangementet bør have en forankring i klubbens bestyrelse/udvalg, så flere
personer kan være med til at sprede budskabet.
Et aftenarrangement kan dog for så vidt planlægges og gennemføres af én person, som
er kompetent i at teste veste.







Fastlæg en dato, hvor klubben skønner størst mulig tilslutning.
Udarbejd en invitation, som synliggøres via klubblad, hjemmeside,
mailliste til medlemmer.
Fastsæt en tilmeldingsfrist til 2 uger før arrangementet, så oplægsholder
kan danne sig et overblik over tilslutningen og bestille relevant materiale
fra Søsportens Sikkerhedsråd.
Bestil senest 2 uger inden arrangement folderen ”Værd at vide om
rednings- og svømmeveste” ved Søsportens Sikkerhedsråd:
www.soesport.dk. Bestil et antal, så alle deltagere kan få folderen med
hjem.

Invitation til ”Testen-Af-Vesten”
En præfabrikeret invitation i A5-format kan downloades via Dansk Sejlunions
hjemmeside på samme sektion, som du har downloadet dette dokument.
Gennemførsel aftenarrangement ”Testen-af-Vesten”
Aftenarrangementet kan gennemføres på flere niveauer. F.eks. kan arrangementet være
inkl. fællesspisning eller kan også blot gennemføres med kaffe/the og øl/vand.
Oplægsholderen skal forberede sig til at facilitere aftenen.
Oplægsholderen skal medbringe mindst én digital brevvægt og gerne flere.
På Dansk Sejlunions hjemmeside ligger der en præsentation i både Powerpoint og PDF på
samme sektion, som du har downloadet dette dokument fra. Oplægsholderen kan med
fordel bruge powerpoint-præsentation på projektor. At fremvise præsentationen via
projektor kræver programmet ”Powerpoint” eller ”Adobe PDF”. Har klubben ikke adgang
til en projektor kan materialet printes via PDF-filen til alle deltagere, hvilket i øvrigt kan
anbefales uanset mulighed for at fremvise via projektor.
God fornøjelse med en praktisk og god aften i klubben med ”Testen-Af-Vesten”.

