PÅ MED VESTEN!

VI SØSÆTTER ÅRETS
SEJLSIKKERT KAMPAGNE
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Våde fodspor: Med fodspor kan du på sjov vis påvirke folks bevægelsesmønster ved at ”lokke” dem til at følge sporene. Anbring fodsporene i
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Spejlfolie: Anbring spejlfoliet på toilettet på havnen, i klubhuset e.l. Med foliet giver du de besøgende på toiletterne en sjov oplevelse, der samtidig
giver stof til eftertanke. Læs vedlagte vejledning grundigt, inden du sætter det op. Se vejledning til opsætning og montering af folie og fodspor på
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Anbring spejlfoliet på toilettet på havnen, i klubhuset e.l. Med foliet giver du de besøgende på toiletterne en sjov
bagsiden.
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SejlSikkert-materialer fungere som samtalestarter for "den gode dialog" om sikkerhed til søs.
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VEJLEDNING TIL BRUG AF
KAMPAGNEMATERIALER
VIGTIGT! Husk at få grønt lys! Brug materialerne med omtanke. Det er vigtigt, at du får grønt lys fra havnefogeder,
klubformænd eller andre, der er ansvarlige for havnen, før du går i gang med at bruge kampagnematerialerne. På den
måde får du den nødvendige opbakning til kampagnen og samtidig etableret ”den gode dialog” om sikkerhed med centrale
ansvarspersoner i din lokale havn.

Folie til spejl

Spejlet skal gøres vådt med lidt vand, før folien sættes op. Når folien sættes op på det våde spejl, kan man lettere få folien
til at sidde, hvor man gerne vil have den. Evt. bobler fjernes med et dankort eller gummisiden af en sneskraber. Brug kun
folien på spejle og sæt det aldrig et sted, som er udsat for direkte sollys som f.eks. vinduer, da folien kan brænde fast. Ønsker du at fjerne folien igen (både fodspor og folie på spejl) trækkes den langsom af og eventuelle limrester fjernes med en
glasskraber varmt sæbevand og evt. en føntørrer. Genstridige limrester kan fjernes med sprit.

Opsætning af fodspor

Fodspor kan placeres på rene, glatte flader og det er vigtigt, at fladen er helt tør ved montage. Evt. bobler fjernes med et
dankort eller gummisiden af en sneskraber.
Fodsporene kan holde ca. 6 måneder og sandsynligvis længere, hvis de er monteret korrekt. Man bør ikke køre over dem
med gulvvaskemaskiner, men de kan sagtens rengøres på almindelig vis. Fodsporene kan hives af, og man kan evt. rense
efter med rensebenzin (hvis overfladen kan klare det).
Montering af både fodspor og spejlfolie kræver, at man er omhyggelig og fjerner papiret fra bagsiden lidt efter lidt – især på
det store spejlfolie.

BLIV FORSØGSHAVN
Skal din havn være med til at teste en håndfuld nye spændende kampagnelementer?
Kampagneelementerne stiller ekstra høje krav til dialogen med havnefogeder, klubformænd eller andre
som måtte være ansvarspersoner på havnen. Derfor tester vi disse elementer i 2018, hvorefter de på
baggrund af erfaringerne eventuelt rulles ud i fuld skala i 2019. Kampagneelementerne omfatter:
Udsejlingsskilte i havnehullet: Med disse skilte vil sejlere blive mødt med en venlig hilsen og en
sidste påmindelse om at huske at bruge vesten, inden der sejles ud på vandet. Motivet er en redningsvest med teksten ”SEJLSIKKERT - så ses vi igen” ovenover. Skiltet måler 80x80 cm.

Skabeloner til højtryksrens: Skabelonen kan bruges sammen med en højtryksrenser, hvormed man
kan gøre rent og sprede det gode budskab på én og samme tid. Motivet er en redningsvest med teksten
SEJLSIKKERT ovenover.
Kompasrose-skabelon + sprayflaske: Vi har fået lavet en flot kompasrose med en ”vest” som verdenshjørne. Sprayen er en midlertidig afmærkningsspray, som har en holdbarhed på 1-3 måneder alt
efter vind, vejr og trafik på området, hvor den er sprayet på. Malingen kan fjernes med en god kost og
lidt knofedt, og motivet kan sprayes på udelukkende asfalterede områder på havnen ved
parkeringspladser, slæbesteder osv.
Skal din havn være forsøgshavn i 2018 så kontakt SejlSikkert-sekretariatet på
info@soesport.dk

