
AT EJE EN SEA-DOO VANDSCOOTER GIVER MASSER AF FORNØJELSER. 
DET ER VORES FÆLLES ANSVAR AT GØRE DET TIL EN GIVENDE 
OPLEVELSE FOR ALLE. 

Our

my responsibilit
yPlayground!



My comm itments

Play it right

Play it gree n

Play it coo l

Play it smart

Play it civil

Play it safe

as  a responsib
le rider

• Jeg kender til og følger lokale forskrifter (aldersgrænse, vandscooterbevis osv.)
• Jeg sørger for, at min vandscooter er forsikret og registreret om nødvendig.
• Jeg kan fremvise alle nødvendige papirer ved forespørgsel. (vandscooterbevis og 

forsikring)
• Jeg sejler ikke i ulovlige zoner.
• Jeg sejler med reduceret fart i havneområder og følger lokale fartgrænser.
• Jeg sejler ikke vandscooter i påvirket tilstand.(alkohol eller narkotika)

• Jeg sørger for, at vandscooteren overholder miljøforskrifterne.
• Jeg respekterer naturen og tilpasser farten i områder med meget dyreliv.
• Jeg smider ikke affald i havet eller på strandene.

• Jeg respekterer andre både og holder god afstand, specielt når de ligger for anker.
• Jeg er opmærksom på måden jeg sejler og tager hensyn til andre.
• Jeg holder sikker afstand til land og områder, hvor mennesker svømmer eller leger.

• Jeg følger anbefalingerne i instruktionsmanualen og sikkerhedsklistermærkerne på 
vandscooteren.

• Jeg tjekker vejrforholdene før jeg sejler.
• Jeg er opmærksom på fralandsvind og tidevandsstrøm.
• Jeg kontrollere benzinniveauet og batteriet før jeg sejler.
• Jeg tjekker at kontrolfunktionerne virker, som de skal.
• Jeg sejler sammen med andre, da det er mere sikkert end at sejle alene.

• Jeg er forsigtig ved slæbestedet
• Jeg parkerer altid min trailer på de angivne parkeringsområder.
• Jeg respekterer andre, der bruger slæbestedet og venter på det bliver min tur.

• Jeg følger anbefalingerne om brug af sikkerhedsudstyr og klæder mig som 
anbefalet i brugermanualen.

• Jeg sikre mig, at alle om bord bruger redningsvest og våddragt (eller bukser)
• Jeg sikre mig, at dødmandsnoren til enhver tid er fastgjort til førerens redningsvest 

– så motoren slukker, hvis føreren falder over bord.
• Jeg har slæbeudstyr med (tov og anker)
• Jeg har kommunikationsudstyr med (f.eks. mobil)

FOR EN VARIG OG GOD 
VANDSPORTOPLEVELSE…


