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Um star fsemi Siglunes 
 
Siglunes er ævintýramiðstöð í Nauthólsvík þar sem hressum og kjörkuðum krökkum 
gefst kostur á að finna kröftum sínum og ævintýraþrá farveg. Í sumar verður boðið upp á 
siglinganámskeið fyrir 9-12 ára börn og starfræktur er siglingaklúbbur fyrir 12-15 ára 
unglinga og þau sem hafa reynslu af siglingum og öðru bátasporti. Í Siglunesi er að auki 
starfrækt bátaleiga fyrir unga sem aldna. 
 
Starfsfólk Siglunes er á aldrinum 20-50 ára, allt fagfólk á vettvangi frítímans. Rík áhersla 
er lögð á þjálfun starfsfólksins. Það er þjálfað í notkun báta og búnaðar sem notaður er á 
námskeiðunum svo og skyndihjálp. Starfsfólkið í Siglunesi hefur mikla þekkingu og 
reynslu á viðfangsefni siglinganámskeiðanna, það leggur áherslu á að öllum 
þátttakendum líði vel og að dagskrá námskeiðanna sé fjölbreytt, þroskandi og 
skemmtileg. Í ár eru liðin 40 ár síðan Siglunes hóf starfsemi í Nauthólsvík og hefur 
siglingaklúbburinn starfað óslitið allar götur síðan þá. 

 
 

Siglinganámskeið 9-12 ára 
 
Siglinganámskeiðin eru frá kl. 9-12 og kl. 13-16, mánudaga til föstudaga.  
 
 

 
Markmið siglinganámskeiðsins er  að kenna undirstöðuatr iði í meðferð smábáta 

 
 
 

�  Kenndur er róður á kajökum og árabátum.   
�  Siglt er á stórum og smáum seglbátum.  
�  Kennt er hvað ber að varast í siglingu á smábátum og hvernig eigi að bregðast við 

óhöppum á sjó.  
�  Farið verður í ævintýralegar sjóferðir á bátum siglingaklúbbsins í nágrenni 

Nauthólsvíkur.  
�  Siglt er og róið hvernig sem vindur blæs enda er mikilvægt að geta stjórnað bát 

við mismunandi aðstæður.  
 
 
Siglinganámskeiðin eru:  

�  Krefjandi, hressandi og skemmtileg.   
�  Lögð er mikil áhersla á siglingar og leiki í góðum félagsskap. 
�  Mikilvægt er að þátttakendur á námskeiðunum séu vel búnir, í hlýjum og 

skjólgóðum fötum.  
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Siglinganámskeið – dagskrá 

 
Dagur 1 

 
Foreldrafundur: 
Kynning á 
námskeiðinu, 
aðstöðunni og 
helstu 
Siglunesreglum. 
 
Siglt á Jónasi 
feita útí Seilu, 
þar er farið í 
hópeflisleiki. 

Dagur 2 
 
1. Árabátar, 
grunnatriðin. 
2. Malibu (Sit 
on Top), 
grunnatriðin. 
3. Leikir í 
landi. 
 
Hoppað útí 
sjóinn og 
björgunarvestin 
prófuð. 
Allir í heita 
pottinn og skipt 
um föt. 
 
 

Dagur 3 
 
1. Kajakar, 
grunnatriði 
kajakróðurs.  
2. Gulla 
granna, 
grunnatriði 
seglbáta. 

Dagur 4 
 
1. Kajakar, 
svuntan 
prófuð. Etv. 
er kajak 
rennibrautin 
prófuð. 
2. Gulla 
granna, 
seglastillingar 
og stýri. 
 

Dagur 5 
 
Víkingaskipaferð. 
Skipunum róið og 
siglt á seglum. Etv. 
farið í land á 
Bessastaðanesi. 
 
Kajakar og 
kajakrennibrautin 
þegar komið er til 
baka. 

Dagur 6 
 
1. Laser Pico. 
Sigld einföld 
leið, 2-3 í bát. 
2. Leikir í landi. 

Dagur 7 
 
1. Póstaleikur á 
sjó. Kajakar, 
Malibu og 
árabátar. 
2. Gulla granna 
sigling. 

Dagur 8 
 
1. Laser 
Pico sigling. 
2. leikir í 
landi. 
 

Dagur 9 
 
1. Gulla 
granna 
sigling. 
2. Laser Pico 
sigling. 

Dagur 10 
 
Þrautabraut á sjó og 
landi. 
Potturinn. 
Grillað. 
 
Viðurkenningarskjöl 
afhent. 
 

 
Athugið: 
Dagskráin er mjög mikið háð veðri og breytist algerlega í takt við það veður sem 
veðurguðirnir láta okkur fá hverju sinni, fyrsti og síðasti dagur námskeiðs breytast þó 
ekki vegna veðurs. Dagskráin gefur ágæta mynd af því sem gert er á 
siglinganámskeiðinu. 
Ef einhver er vafaatriði koma upp á borðið má endilega hringja í Siglunes (sími: 
5513177) til að fá nánari upplýsingar. 
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Útbúnaðar listi – Réttu fötin fyr ir  siglinganámskeið 

 
 
Forðast skal fatnað úr bómullarefnum. Bómullin verður nefnilega mjög köld ef hún 
blotnar, fötin verða mjög þung vegna þess að bómullin dregur svo mikið vatn í sig og svo 
er bómullin mjög lengi að þorna. 
Flís, ull og ýmis gerviefni (poly-allskonar) henta mun betur. 
 
Góður fatnaður er mikilvægur til að halda hita á líkamanum og þar af leiðandi til að hafa 
einbeitingu og úthald til að takast á við hin margvíslegu verkefni siglinganámskeiðsins. 
 
Vel er fylgst með líðan barnanna á sjó, þar á meðal hættu á ofkælingu. Ef starfsfólk metur 
ástand barns þannig að hætta sé á ofkælingu er barnið sent í land og fer barnið ekki meira 
á sjó þann daginn. 
 
Ef starfsfólk metur klæðnað barns, áður en farið er út á sjó þannig að hætta sé á 
ofkælingu, mun barnið ekki fá að fara út á sjó. 
 
Mælt er  með eftir farandi fatnaði: 
 

�  Utanyfirjakki (regnjakki). Þarf að vera vindheldur og gjarnan vatnsheldur að 
einhverju leyti. 

�  Utanyfirbuxur (regnbuxur). Þurfa að vera vindheldar og gjarnan vatnsheldar að 
einhverju leyti. 

�  Þykk/hlý peysa. Úr ullarefnum eða flís. 
�  Buxur. Úr ullarefnum eða flís. Glansefna íþróttabuxur eru líka frábærar. 
�  Síðermabolur úr ull eða gerfiefnum. Ekki bómull. 
�  Síðar nærbuxur úr ull eða gerfiefnum. Ekki bómull. 
�  Stuttermabolur, t.d. æfingabolur úr glansefni, ekki bómull. 
�  Sokkar. Ullar- eða göngusokkar úr gerfiefna- og ullarblöndu. Sé barnið í góðum 

sokkum verður því síður kalt ef það skyldi blotna í fæturna. 
�  Húfa. 
�  Vettlingar. 
�  Handklæði. 
�  Aukaföt. 
�  Poki/taska fyrir blautu fötin. 

 
 
 

Athugið! 
Mikilvægt er  að merkja allan fatnað með nafni og síma eiganda. Mikið af fötum 

týna eigendum sínum hér í Siglunesi og auðveldar  það leitina af týndu flíkinni mjög 
mikið ef fötin eru merkt. 
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Siglunes Klúbbur inn – reglur  og upplýsingar  
 
 
Siglunes Klúbburinn er ekki siglinganámskeið, heldur er þessi starfsemi fyrir þá sem hafa 
náð góðum tökum á siglingum og róðri og vilja halda áfram á þessari braut og bæta 
ennfrekar við þessa þekkingu sína. Klúbbfélagar sigla og róa þeim bátum sem eru lausir 
hverju sinni (sjá reglur) og eru undir eftirliti starfsfólks Siglunes. Gert er ráð fyrir að 
Klúbbfélagar séu vel sjálfbjarga þegar á sjó er komið. 
 
REGLUR 

�  Skrá sig í hús þegar komið er á staðinn, endilega heilsa uppá þá starfsmenn sem 
eru í landi. 

�  Skrá sig út þegar farið er heim. 
�  Athuga hjá starfsfólki hvaða báta má nota hverju sinni. Þetta er vegna þess að það 

getur verið að það sé of hvasst fyrir seglbáta eða ef verið er að nota einhverja 
ákveðna báta á námskeiðinu.  

�  Klúbbarar mega nota þá árabáta, kajaka, Opnu kajaka, Laser Pico og Optimist 
sem ekki er verið að nota á námskeiðinu. 

�  Klúbburinn er fyrir 12-15 ára, þá sem eru vanir að sigla og róa, þá sem hafa farið 
á siglinganámskeið og aðra sem starfsfólk Siglunes telur að eigi erindi í Klúbbinn. 

�  Ekki er heimilt að taka vini sína með, sem ekki eru í Klúbbnum, þeir eru 
hinsvegar velkomnir í bátaleiguna. 

�  Fylgja öllum öðrum reglum Siglunes. 
 
 
OPIÐ 
Mánudaga, þriðjudaga og föstudaga kl. 14.00-17.00. 
Miðvikudaga og fimmtudaga kl. 14.00-19.00. 
 
TÍMABIL 
5. júní-9. ágúst 
 
VERÐ 
4.500 kr. 
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Bátaleiga Siglunes 
 
 
Opnunartími 
Miðvikudaga og fimmtudaga kl. 15.00-19.00 
 
Fyr ir  hver ja? 
Bátaleigan er öllum opin. Börn yngri en 12 ára verða að vera í fylgd með fullorðnum. 
 
Hvaða bátar? 
Hægt er að leigja árabáta, kanóa og kajaka. 
 
Hvað kostar? 
Verð 550 kr. á bát í 1 klst. (ekki rukkað fyrir fjölda í bát). 
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Leikjanámskeið og aðr ir  hópar  

 
Daginn fyr ir  heimsókn 
Hringja í Siglunes í síma 5513177 til að staðfesta komu hópsins. 
Láta vita hvort hugmyndin sé að róa á árabátum eða fá að sigla á Jónasi feita. 
Láta vita um áætlaðan komutíma. 
Áætlaðan fjölda barna. 
Fjölda starfsfólks.  
Ætli hópur ekki að nýta tímann sinn þarf að láta Siglunes vita af því. 
 
Komið í Siglunes 
Þegar hópurinn mætir þarf einn starfsmaður úr hópnum að tilkynna komu hópsins á 
svæðið. 
Sé allt klárt í Siglunesi til að taka á móti hópnum er um að gera að koma öllum 
björgunarvestin. 
Geymið töskur á sama stað og björgunarvestin, í þar til gerðum hillum. 
Þeir sem eru komnir í björgunarvesti eiga að labba út til að rýma fyrir þeim sem á eftir 
koma. 
Mikilvægt er að börnin fari ekki niður á bryggju fyrr en allur hópurinn er tilbúinn. 
Þeir hópar sem labba í fallegri röð niður á bryggju fá hrós! 
 
Björgunarvesti 
Veljið björgunarvesti af réttri stærð. 
Hjálpið börnunum í björgunarvestin. 
Munið að nota klofböndin, rennilásinn, reimarnar og mittisólina. 
Starfsfólk þarf að sjálfsögðu að fylgja sömu reglum. 
 
Gæslubátar  
Gæslubátarnir eru einnig notaðir til að ferja fólk á milli t.d. Jónasar feita og lands. 
Starfsfólki Siglunes er gert að fylgja ákveðnum starfsreglum við notkun gæslubátanna og 
er fólk beðið um að virða það. 
Bátsstjóri gæslubáts ræður hvar fólk situr í bátnum og hversu margir koma um borð. 
Starfsmaður leikjanámskeiðs er alltaf með í för þegar verið er að ferja. Hlutverk 
starfsmannsinns er að sjá til þess að börnin  sitji kyrr og haldi sér í þar til gerð bönd á 
meðan siglingunni stendur. 
 
Eftir  sjóferð 
Hengja björgunarvestin upp á sama stað. 
 
Að lokum 
Munið að börnin eru á ykkar ábyrgð og mikilvægt að fylgst sé með þeim einnig þegar í 
land er komið. Nauthólsvíkin er spennandi svæði og því eðlilegt að börnunum langi til að 
líta í kringum sig þar. 
Tilvalið er að nota ferðina í Siglunes til að fara í fjöruferð, tína skeljar og vaða smávegis 
útí sjóinn. Svo er að sjálfsögðu heil Ylströnd tilbúin til notkunar fyrir ykkur! 
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Star fsreglur  um notkun gæslubáta siglingaklúbbsins Siglunes  
 
Bátsstjóri er sá starfsmaður sem siglir bátnum hverju sinni og er hann jafnframt ábyrgur 
fyrir bátnum og farþegum. 
Aðeins þeir starfsmenn sem lokið hafa gæslubátaþjálfun Siglunes mega annast 
farþegaflutninga. 
Fara skal eftir leiðbeiningum um hámarksfarþegafjölda um borð í gæslubát eins og hægt 
er hverju sinni.. 
Bátsstjóri skal ávallt miða hraða gæslubátsins við aðstæður hverju sinni. 
Bátsstjóri skal ávallt stjórna hraða bátsins þannig að ekki þurfi að nota bakkgír til að 
bremsa þegar lagt er upp að bát eða bryggju. 
Bátsstjóri skal ávallt taka vél bátsins úr gír áður en farþegar fara á milli báta eða báts og 
bryggju. 
Bátsstjóri skal ávallt nálgast bát á hvolfi og fólk í sjó á stýr ishraða eingöngu og vera 
viðbúinn á hverri stundu til að taka vél úr gír. Mælt er  með að gæslubátar  nálgist fólk í 
sjó og báta á hvolfi með slökkt á vél og undir  árum nema aðstæður komi í veg fyrir 
það.  
Bátsstjóri skal ávallt vera tengdur við vél/vélarstjórntæki með ádreparasnúru. 
 
 
Bátsstjór i sér  til þess að:  
 

�  Allir farþegar sitji á gólfi bátsins (þ.e. ekki uppá blöðrunni). 
�   Allir haldi sér í þar til gerð bönd. 
�  Aðstoðarmaður sé með öllum hópum sem ferjaðir eru. 
�  Bátsstjóri stjórnar því hvar farþegar sitja í bátnum. 
�  Bátsstjóri sér til þess að björgunarvesti allra séu í lagi áður en siglt er af stað. 
�  Bátsstjóri skal ávallt hafa óhindrað útsýni yfir siglingaleið sína og svæðið þar í 

kring. ATH! stranglega bannað er  að sitja fremst í bátnum þar sem það getur  
truflað útsýni bátsstjóra. Þetta á jafnt við um farþega sem star fsfólk. 

�  Enginn standi upp fyrr en báturinn hefur numið staðar við bátshlið eða bryggju. 
 
 
Fyr ir  hver ja sjósetningu skulu eftir farandi atr iði vera í lagi í gæslubátnum: 
 

�  Loftþrýstingur 
�  Eldsneyti: fullur tankur og bensínslanga tengd við við og bensíntank 
�  Smurolía  
�  2 árar  
�  Krókstjaki  
�  Dráttartóg  
�  Talstöð  
�  Neglur 
�  Ádreparasnúra 
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Gæslubátar  - nokkr ir  punktar  
Star ta vél 

�  Setja vél niður 
�  Pumpa bensíni inná vél 
�  Innsog ef vélin er köld 
�  Vél í hlutlausum gír 
�  Starta kaldri vél 
�  Starta heitri vél 

 
Fleir i punktar  

�  MIKILVÆGT: Skipta varlega á milli gíra!!! 
�  Sigla/beygja varlega með vélina hálfa niðri 
�  Jafnvægið í bátnum – hleðsla farþega og farangurs 
�  Fjöldi farþega 
�  Aðstoðarmaður bátssjóra 
�  Loftpressan – Þarf tíma til “anda” 
�  Geyma bátavagna yfir daginn 
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Gulla granna – star fsreglur  

 
Bátsstjóri er sá starfsmaður Siglunes sem siglir bátnum hverju sinni og ber hann 
jafnframt ábyrgð á farþegum og bát. 
Bátsstjóri skal ávallt miða siglingu við aðstæður hverju sinni. 
Bátsstjóri skal ávallt vita um farþegafjölda hverju sinni. 
Hámarksfarþegafjöldi er 10 manns. 

 
 

Þegar farþegar flytja sig á milli báta skal eftir farandi reglum fylgt: 
 

�  Skútan siglir liðugan beitivind með seglin hálfblaktandi (fer eftir aðstæðum) 
og siglir aðeins á stýrishraða. 

�  Gæslubátur siglir upp að skútunni hlémegin og landfesti gæslubátsins er rétt 
yfir í Gullu grönnu. 

�  Í Gullu grönnu er landfestin sett á spil og gæslubáturinn dreginn upp að. 
�  Vél gæslubátsins tekin úr gír. 
�  Farþegar færa sig á milli báta. 
�  Þegar gæslubáturinn er tilbúinn er hann leystur frá Gullu grönnu. 
�  Gulla granna siglir af stað – gæslubáturinn siglir af stað. 
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Jónas feiti – star fsreglur  
 

Bátsstjóri er sá starfsmaður siglingaklúbbsins sem siglir bátnum hverju sinni og er 
hann jafnframt ábyrgur fyrir bátnum og farþegum. 
Bátsstjóri skal ávallt miða siglingu við aðstæður hverju sinni. 
Bátsstjóri skal ávallt vita um farþegafjölda hverju sinni. 
Hámarksfarþegafjöldi er 35 manns. 
Bátssjóri skal við upphaf siglingar ganga úr skugga um að talstöð bátsins sé í lagi. 

 
 

Þegar farþegar færa sig á milli báta skal eftir farandi reglum fylgt: 
 

�  Vél Jónasar feita tekin úr  gír . Ef bátsstjór i getur  ekki staðið við stýr ið allan 
tímann, t.d. ef hann þarf að aðstoða farþega skal drepa á vélinni. Þetta er  
ger t til að farþegar geti ekki óvar t sett vélina í gír . 

�  Gæslubátur siglir upp að hlið Jónasar feita. 
�  Vél gæslubáts tekin úr gír, bátsstjóri og aðstoðarmaður grípa í þar til gerð bönd og 

halda gæslubát upp að hlið Jónasar feita. 
�  Þegar bátarnir eru samhliða færa farþegar sig á milli báta. 
�  Þegar allir hafa fært sig á milli eru bátarnir losaðir hvor frá öðrum, vélar settar í 

gír og siglt af stað. 
�  Gæslubátur siglir fyrir aftan Jónas feita. 

 
 
Þegar Jónasi feita er  lagt upp að bryggju skal eftir farandi reglum fylgt: 
 

�  Reyna skal eins og aðstæður leyfa hverj sinni að leggja bátnum hlémegin að 
bryggju. 

�  Siglt er upp að bryggju (flotbryggju/fastri bryggju) á hæfilegri ferð miðað við 
aðstæður, gæta skal þess að halda ávalt stýrishraða. 

�  Setja skal fríholt tímanlega út. ATH! stranglega bannað er  að leggjast upp að 
bryggju eða reyna að leggjast upp að bryggju án þess að hafa amk. tvö 
fr íholt úti á þeir r i síðu er  leggjast skal upp að bryggjunni. 

�  Hafa skal landfestar í skut og stefni tilbúnar til notkunar. 
�  Allir farþegar skulu sitja kyrrir þar til báturinn hefur stöðvast við bryggjuna. Þetta 

er gert til þess, að ef Jónas feiti rekst harkalega á bryggjuna geta þeir þeir sem 
ekki sitja dottið og slasað sig og/eða þá sem þeir detta etv. á. 

�  Þegar búið er að binda bátinn við bryggjuna mega farþegar stíga frá borði. 
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Öryggisáætlun Siglunes 
 

Öryggisáætlun Siglunes er þríþætt, þ.e. hvernig þjálfun starfsfólks skuli hagað, áætlun um hvernig bregðast 

skuli við slysum og óhöppum og hvaða aðgerða skal grípa til ef alvarlegt slys eða atvik á sér stað. 

Mikilvægt er að starfsfólk hafi hlotið fullnægjandi þjálfun til að geta brugðist við á réttan og skjótan hátt. 

 
1. Þjálfun star fsfólks. 
 
 a) Skyndihjálp með áherslu áherslu á ofkælingu, lífgunaraðferðir og höfuðhögg 
 b) Meðferð/notkun gæslubáta 
 c) Meðferð/notkun annarra báta klúbbsins. 
 d)  Almennt um hvernig bera skuli sig að við erfiðar aðstæður og í vondum veðrum (björgun úr sjó,   

notkun neyðarblysa og annars neyðarbúnaðar t.d. talstöðva, að akkera, að draga annan bát, 
þekking á staðháttum o.s.frv). 

 
2. Áætlun um hvernig bregðast skuli við slysum og óhöppum. 
  
a) Björgun úr  sjó: Starfsfólk þarf að vera undir það búið að bjarga fólki úr sjó um borð í:  

 Gæslubáta, Gullu grönnu, Jónas Feita, seglbáta, árabáta, kanó og kajak.  
Talsverða leikni þarf til að ná fólki um borð í bát hvort sem um er að ræða Jónas 
feita eða kanó, því er mikilvægt að starfshópurinn hafi æft björgun úr sjó við 
mismunandi aðstæður.  Afar mikilvægt er að taka vél gæslubáts úr gír, jafnvel 
slökkva á vél áður en hafist er handa við að ná manni úr sjó. 

 
b) Leit á sjó: Leit að fólki/leit að bát.  Leit á sjó er mikilvægt að skipuleggja vandlega.  
 Mikilvægt er að vita hvar byrja skuli að leita því mínútur geta  
 skipt sköpum.  Sé sjólag það vont að öldur eru orðnar hvítfextar er mikilvægt  
 að skipuleggja leit þannig að siglt sé undan vindi.  Afar erfitt getur verið að  
 koma auga á lítinn bát t.d. kajak hvað þá mannshöfuð ef horfa þarf í  
 brotnandi öldur.  Með því að sigla undan vindi fæst líka meira út úr áhöfn  
 gæslubátsins þar sem hún þarf ekki sífellt að vera að verja sig fyrir sjógangi.   
 Á leitarsvæðinu er mikilvægt að sigla bátnum á hægri ferð og þarf bátsstjóri  
 að vera tilbúinn til að taka vél úr gír hvenær sem er ef sá sem leitað er að  
 skyldi allt í einu skjóta upp kollinum (Það er alls ekki víst að viðkomandi  
 hafi haft björgunarvestið rétt sett á sig þegar óhappið varð). 
 
c) Bátur  á hvolfi: Bát á hvolfi ber að nálgast með mikilli varúð, sérstaklega ef enginn er  
 sjáanlegur hjá bátnum.  Hugsanlegt er að viðkomandi siglari hafi ekki verið  
 rétt klæddur í björgunarvestið og mari í hálfu kafi í grennd við bátinn.   
 Enginn vill lenda í því að sigla yfir mann á sundi og því er góð ástæða til að  
 nálgast með varúð.  Ágætt er að hafa í huga þann möguleika að nálgast bát  
 undir árum einum saman.  Þegar lagt er upp að bát leggur bátsstjóri þannig  
 upp að, að stefni bátanna séu hlið við hlið og ávallt skal koma siglandi aftan  
 frá.  Ef seglbátur er á hliðinni og siglari treystir sér ekki til að rétta bátinn við  
 einn er einfaldast að koma siglandi í áttina að masturstoppnum, grípa um  
 toppinn og lyfta mastrinu úr sjónum, rólega því bátsverjinn þarf að hafa tíma  
 til að stíga um borð um leið og báturinn réttist við.  Stagaðan bát í sömu  
 vandræðum er best að aðstoða með því að grípa um framstagið og lyfta  
 mastrinu þannig upp. 
 
d) Strandaður  bátur : Eins og gefur að skilja er afar erfitt að leggja upp að strönduðum bát þannig  
  að hægt sé að nota gæslubátinn áfram með góðu móti.  Því ætti  



Starfsmannafræðsla Siglunes 2007 12 

 aðstoðarmaður bátsstjóra að fara í sjóinn og athuga hvað hægt er að gera í  
 stöðunni.  Ekki ætti undir  neinum kr ingumstæðum að reyna að sigla  

 gæslubát upp að strönduðum bát.  Einnig er hægt að slökkva á vél, taka    
hana upp og róa í land, en því fylgja margir ókostir ef veður er vont  og  
 álandsvindur.  Áður en hafist er handa við björgunaraðgerðir í álandsvindi er 
ágætt að akkera gæslubát. 

3. Aðgerðir  sem gr ípa skal til ef alvar legt slys eða atvik á sér  stað 

3.1. Inngangur   
 
Alvarlegt slys eða atvik má skilgreina sem: slys sem getur leitt til dauða, alvarleg eða mikil beinbrot, 
aflimun eða aðrir alvarlegir áverkar; 
 
a) Listi yfir þátttakendur á námskeiði með nöfnum, símanúmerum og heimilisfangi nánustu  
 ættingja skal vera til staðar í Siglingaklúbbnum Siglunesi.  Einnig skal vera til staðar listi yfir þá  
 sjúkdóma og þau lyf sem þátttakendur á námskeiðum kunna að þurfa að taka. 
 
b) Á meðan námskeiðið fer fram á sjó skal ávallt vera eftirlitsmaður í landi sem hefur það hlutverk  
 að fylgjast með námskeiðinu á sjó og vera í talstöðvarsamskiptum við bátsstjóra gæslubáta.   
 Eftirlitsmaður í landi er staðsettur í Siglingaklúbbnum Siglunesi.  Eftirlitsmaður í landi skal hafa  
 afrit af þeim listum sem getið er í gr. a. ásamt símanúmeri Neyðarlínunnar og númeri  
 forstöðumanns Siglunes.   
 
 Neyðar línan:  112 
 Forstöðumaður  Siglunes:   695 5015 
 Skr ifstofa ÍTR  411 5000 
 
c) Þegar námskeið fer fram á sjó skal athafnasvæðið ávallt vera vaktað og nægur fjöldi  
 starfsmanna til að veita aðstoð.  Miða skal við að einn starfsmaður séu fyrir hver 8 börn  
 á námskeiðinu. 
 
d) Þegar námskeiðið fer fram á sjó skal ávallt vera til staðar og tilbúinn til tafarlausrar notkunar    
 vélknúinn gæslubátur sem hentugur er til að veita aðstoð þeim sem fallið hafa í sjó eða orðið  
 fyrir slysi. 
 
e) Milli eftirlitsmanns í landi og gæslubáts skal ávallt vera talstöðvarsamband. 
 
f) Bátsstjóri í gæslubát skal ávallt vera með talstöð í vatnsheldum poka innanklæða þegar  
 námskeið fer fram á sjó. 
 
g) Ávallt skal vera talstöð í Siglunesi á föstum stað, þ.e. í stjórnstöð við hlið skrifstofu forstöðumanns. 
 
h) Stærð athafnasvæðis og staðsetning gæslubáts skal miða við að gæslubátur geti komið til  
 aðstoðar á innan við 4 mínútum, hvar sem er á svæðinu. 
 
 
3.2. Aðgerðir sem bátsstjóri gæslubáts sem kemur að slysstað skal grípa til ef  
 alvarlegt slys eða atvik á sér stað: 
 
a) Meta aðstæður á slysstað. 
 
b) Koma í veg fyrir frekari slys og tryggja öryggi á slysstað. 
 
c) Veita skyndihjálp og aðstoða hinn slasaða eftir því sem við á í samvinnu við aðstoðarmann í  
 gæslubát. 
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d) Hafa samband við eftirlitsmann í landi og tilkynna að slys hafi átt sér stað á eftirfarandi hátt: 
  
 i)  Hvað gerðist 
 ii)  Hver lenti í slysinu 
 iii)  Hvar átti slysið sér stað 
 iv)    Hvenær átti slysið sér stað 
 v)  Hvað hefur gerst síðan slysið átti sér stað 

 
 
 
e) Siglir frá slysstað að landi með hinn slasaða. 
 
f) Hefur talstöðvarsamband við bátsstjóra í öðrum gæslubátum og greinir frá stöðu mála. Gæslubátar sjá 

um að um að aðrir starfsmenn fái upplýsingar um slysið. 
 
 

3.3. Aðgerðir  sem aðstoðarmaður  í gæslubát sem kemur að slysstað skal gr ípa  
 til ef alvar legt slys eða atvik á sér  stað: 
 
a) Aðstoða bátsstjóra við að meta aðstæður á slysstað. 
 
b) Veita skyndihjálp og aðstoða eftir því sem við á í samvinnu við bátsstjóra í gæslubát. 
 
c) Veita áframhaldandi skyndihjálp er bátssjóri siglir frá slysstað að landi með hinn slasaða. 
 
 
3.4. Aðgerðir  sem eftir litsmaður  í landi skal gr ípa til ef alvar legt slys eða atvik á  
 sér  stað: 
 
a) Tekur við neyðarkalli frá bátsstjóra gæslubáts og hlustar vel og vandlega og skrifar niður: 
  i) Hvað gerðist 
  ii) Hver lenti í slysinu 
  iii) Hvar átti slysið sér stað 
  iv) Hvenær átti slysið sér stað 
  v) Hvað hefur gerst síðan slysið átti sér stað 

 
b) Hringir í Neyðarlínuna, sími 112 og tilkynnir að slys hafi átt sér stað ásamt eftirfarandi  
 upplýsingum: 
 
 i) Nafn sitt, staðsetningu: siglingaklúbbur inn Siglunes, Nauthólsvík,  sími 5513177 
 ii) Hvað gerðist 
 iii) Hver lenti í slysinu 
 iv) Hvar átti slysið sér stað 
 v) Hvenær átti slysið sér stað 
 vi) Hvað hefur gerst síðan slysið átti sér stað 
 
c) Ef eftirlitsmaður í landi er ekki forstöðumaður skal hann hafa samband við forstöðumann og greina 

frá því að slys hafi átt sér stað á eftirfarandi hátt: 
 
 i) Hvað gerðist 
 ii) Hver lenti í slysinu 
 iii) Hvar átti slysið sér stað 
 iv) Hvenær átti slysið sér stað 
 v) Hvað hefur gerst síðan slysið átti sér stað 
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 Forstöðumaður  sími: 695-5015 
 
d) Ef ekki næst í forstöðumann eða staðgengil hans skal eftirlitsmaður í landi hafa samband við 

yfirstjórn Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur , í síma 411 5000 og tilkynna að slys hafi  
 átt sér stað og biðja um aðstoð vegna slyssins við eftirfarandi þætti: 
 
  
 i) Hafa samband við nánustu ættingja hins slasaða og tilkynnir þeim að slys hafi átt  
  sér stað.  Ef nauðsyn krefur skal sjá til þess að nánustu ættingjar fái aðstoð við að  
  koma sér á sjúkrahús þar sem hinn slasaði er meðhöndlaður. 
 ii) Hafa samband við nánustu ættingja annarra barna á námskeiðinu og segja þeim frá  
  því hvað gerst hefur og gefa upplýsingar um öryggi og líðan barna þeirra. 
 iii) Fá á staðinn viðurkennda áfallahjálparaðila til að ræða við nánustu ættingja hins  
   slasaða og til þess að ræða við börn á námskeiðinu og nánustu ættingja þeirra. 

 iv) Samskipti við fjölmiðla. 
 
 
3.5. Aðgerðir  sem forstöðumaður  eða staðgengill forstöðumanns  
 skal gr ípa til ef alvar legt slys eða atvik á sér  stað 
 
a) Tekur við símtali frá eftirlitsmanni í landi, ef hann er ekki staddur í Nauthólsvík þegar slysið á  
 sér stað, og hlustar vel og vandlega og skrifar niður: 
 
 i) Hvað gerðist 
 ii) Hver lenti í slysinu 
 iii) Hvar átti slysið sér stað 
 iv) Hvenær átti slysið sér stað 
 v) Hvað hefur gerst síðan slysið átti sér stað 
 
c) Hefur samband við nánustu ættingja hins slasaða og tilkynnir þeim að slys hafi átt sér stað.  Ef  
 nauðsyn krefur skal sjá til þess að nánustu ættingjar fái aðstoð við að koma sér  
b) Hefur samband við yfirstjórn ÍTR í síma og tilkynnir að slys hafi átt sér stað og biður um aðstoð  
 eftir slysið við eftirfarandi þætti: 
 
 i) Hafa samband við nánustu ættingja annarra barna á námskeiðinu og segja þeim frá  
  því hvað gerst hefur og gefa upplýsingar um öryggi og líðan barna þeirra. 
 ii) Fá á staðinn viðurkennda áfallahjálparaðila til að ræða við nánustu ættingja hins  
  slasaða og til þess að ræða við börn á námskeiðinu og nánustu ættingja þeirra. 
 iii) Samskipti við fjölmiðla 
 
 
3.6. Aðgerðir  sem star fsfólk á sjó sem ekki kemur að slysstað skal gr ípa til ef  
 alvar legt slys eða atvik á sér  stað 
 
a) Þar sem líklegt er að bæði starfsmenn og þátttakendur á námskeiði hafi orðið fyrir áfalli skal  
 öllum þátttakendum námskeiðsins á sjó safnað saman og hefðbundinni dagskrá á námskeiðinu  
 skal tafarlaust hætt.  Mikilvægt er að allir starfsmenn haldi ró sinni og forðist allsherjar  
 ringulreið. 
 
b) Sá elsti í hópi bátstjóra í gæslubátum skal taka að sér vettvangsstjórn og sjá til þess að  
 þátttakendur verðir fluttir í land á fumlausan og öruggan hátt eins fljótt og auðið er. 
 
c) Þátttakendum skal safnað saman í kennslusal í Siglunesi þar sem starfsfólk fer yfir það með 

börnunum hvað gerðist og hvert framhaldið verður. 
 
d) Starfsmenn skulu róa þátttakendur á námskeiðinu, hugga þá og styðja eftir fremsta megni þar til  



Starfsmannafræðsla Siglunes 2007 15 

 viðurkenndir áfallahjálparaðilar og foreldrar/forráðamenn mæta á staðinn. 
 
d) Þátttakendur á námskeiðinu mega ekki hringja heim fyrr en að forstöðumanni Sigluness og  
 yfirstjórn ÍTR hefur verið gert viðvart um slysið og ákveðið hefur verið hvernig tilkynna eigi  
 nánustu ættingjum annarra barna á námskeiðinu um slysið. 
 
e) Starfsmenn skulu ekki gefa yfirlýsingar í fjölmiðla og öllum fjölmiðlum skal bent á að hafa  
 samband við forstöðumann Sigluness eða yfirstjórn Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur. 
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