Oppustelige redningsveste i alle udstationerede både
Samtlige udstationerede både har i flere år været udstyret med oppustelige redningsveste – en
flot gave fra TrygFonden.
Disse veste fylder langt mindre end traditionelle redningsveste og er slet ikke ubehagelige at ro
med. De er i meget høj grad være med til at øge sikkerheden på de langture, mange klubber
arrangerer i de udstationerede både og i fremmed farvand.
Vestene er af typen ”Baltic Winner” – med manuel udløsning, d.v.s. man skal trække i en
udløsersnor, før vesten puster sig op. Denne type anses for at være rigtig god til langtursroning,
hvor man altid er flere sammen – fordi man ikke risikerer, at vesten i voldsomt regnvejr, eller hvis
den på anden måde bliver gennemvåd, udløser sig selv – således som det kan ske med den
automatiske type. Denne kan anbefales til folk, der ror alene!
Det anbefales kraftigt, at man simpelthen ror med vesten på, og dét er vel – måske lige bortset
fra den allerhedeste sommerperiode med ”barmave-roning” – i høj grad et spørgsmål om at vænne
sig til at have denne sikkerhedsforanstaltning i orden. Dette skal ses som en kraftig opfordring,
men er i henhold til langtursreglementet ikke et krav. Hvis I blot ønsker vestene med i bådene, så
overvej, om I ikke skulle tage de traditionelle veste, hvis muligt – vælger I alligevel at medbringe de
oppustelige, så vær venlige at behandle dem omhyggeligt, de skulle gerne holde længe endnu!
NB! Vær opmærksomme på, at vestene ikke flyder ovenpå ret længe, hvis de ”falder overbord”
uden person indeni! Derfor bør de i det mindste fastgøres, hvis de ligger i båden.
Alle brugere af de oppustelige veste skal – ifølge DFfR’s Langtursreglement - ved starten af en tur
sætte sig ind i, hvordan de nye veste fungerer, hvordan de tilpasses til den enkelte person, samt
hvordan udløsersnoren er anbragt (forneden, i vestens højre side – med selve ”proppen” anbragt
lige under vestens underkant-samling). Det er ikke nogen god idé at have udløsersnoren hængende frit fremme, da man under roning kan komme til at hænge fast i den. Yderligere bør man
tjekke vestens CO2-patron og sikkerhedsindikator – se den fremlagte/ophængte vejledning.
Udover at være vældig behagelig at ro med, har den nye vest væsentligt større opdriftsevne end
den traditionelle vest (150 N (Newton) mod 100 N).
Vesten er udstyret med en kulsyrepatron, der altså udløses ved træk i udløsersnoren. Har vesten
været anvendt, skal patronen simpelthen udskiftes og vesten pakkes sammen igen – når den er
tør! Dette er lidt af en øvelsessag! Det er ikke nogen god idé ”bare” at fyre en patron af for lige at
se, hvordan det virker – prisen er omkring kr. 150!
Har et rohold været i en situation, hvor det har været nødvendigt at anvende vestene, er dét
selvfølgelig helt i orden - dét er jo netop dét, de er til! Her vil den tilsynsførende sørge for
udskiftning af patroner og gen-pakning af vesten(e). Udløses en patron derimod ”for sjov” eller ved
manglende påpasselighed, må det pågældende rohold betale regningen for den nye patron. Prisen
sættes til kr. 150 (2012).
Indtil videre vil der stadig være muligt nogle steder at få de traditionelle veste, hvis dette ønskes!
(forhør hos den tilsynsførende).
Spørgsmål om de oppustelige veste, som de tilsynsførende ikke kan besvare, kan rettes til Lise og
Allan Pedersen (9818 2785 / 2890 4970 – lise-p@email.dk)
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