
 

 

SIKKERHETSPLAN FOR BLINDLEIALØPET (ÅPENT FARVANN)  2 sider inkl denne 

 

Nettsiden Kart over løypetraseen ligger ute på vår nettside www.blindleialopet.no, slik at 
alle deltagere på en trygg måte kan forberede seg godt til løpet. Prosedyre for 
nødsituasjon, HMS-plan og sikkerhetsplan ligger tilgjengelig på løpets 
nettside. 

Påmelding                     Informasjon om at det er påbudt med vest på kropp (ikke bare i kajakk), og at 
padlerne deltar for egen risiko blir sendt deltager ved påmelding. 

Parkeringsvakter           Minimum 2 vakter med refleksvester for å sikre trygg ankomst og håndtering 
av biler, kajakker og annet utstyr 

Følgebåter                     Krav fra forbund er minimum 1 båt pr 400 meter. Vi har 10-12 båter med 
dobbelt mannskap, utstyrt med orange flagg/ gassblåser for å varsle båter i 
leia/ opplært i livredning av Røde Kors eller på egen hånd. Traseen er 9,2 km 
t/r, dvs at vi er godt dekket med følgebåter. 

Røde Kors/ helsepersonell  Vi har avtale med Røde Kors båten som stiller med båt, blålys og 
mannskap. Disse kjører gjennom traseen, og holder oppsyn med både 
deltagere og båter. 

Kurs/ opplæring av funksjonærer  Blindleialøpets funksjonærer har fått tilbud om kursing i livredning på 
sjøen hos Røde Kors. Flere har deltatt på dette. Alle får en gjennomgang i 
forkant av løpet hva som er deres rolle og ansvarsområde. 

Stevnelege                    Vi har egen stevnelege som følger deltagerne i egen båt. I tillegg har vi  
helsepersonell tilgjengelig på Brekkestø brygge, med nødvendig 
førstehjelpsutstyr. 

Sikkerhetsansvarlig Eventuelle uønskede hendelser av sikkerhetsmessig karakter, meldes 
umiddelbart inn til løpsleder. Løpsleder eller utpekt stedfortreder, er 
sikkerhetsansvarlig under arrangementet, og vil være ansvarlig for 
koordinering av nødvendige aktiviteter dersom en hendelse skulle inntreffe.  

Målgang                         Blindleialøpet har vært pådriver til at Brekkestø har fått større flytebrygge for å 
sikre nok plass for deltagerne ilandstigning etter målgang. Blindleialøpet har 
eierandeler i denne flytebryggen på ca 30 %. 



Varsling av andre aktører i området:     

 

Vi søker om tillatelse til gjennomføring, og varsler Lillesand Kommune om 
arrangementet. 

Vi varsler hvert år butikken slik at tilkjøring av varer og bensin gjøre utenfor 
kritiske tidsrom i arrangementet – som er fortrinnsvis kl 08.30 og kl 15.00.  

Vi varsler LIBIR om søppeltømming slik at det ikke kommer store søppelbiler 
ned på bryggekanten løpsdagen hvor mange mennesker er samlet. 

Vi varsler «Øya» slik at de er klar over arrangementet, og unngår å legge til 
Brekkestø brygge i tidsrommet hvor løpet foregår. Blindleialøpet ordner med 
tilbringertjeneste for de passasjerene som eventuelt skal være med. 

Vi varsler velforeningen, og grunneier i området med telefonkontakt, mail og/ 
eller plakater i forkant. 

Lillesand Lensmannskontor ved Kjetil lensmann er varslet pr telefon, og 
politibåten kommer til å delta om mulig. Det er ikke pålagt politideltagelse ved 
arrangementet. 
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