KITLIST
DU BØR MEDBRINGE FØLGENDE PÅ DIN
SEJLTUR:
> Varmt og vandtæt tøj er meget vigtigt om bord på et sejlskib
Det kan blive meget koldt når man sejler, især om natten. Om sommeren er varmt tøj også essentielt. Din jakke bør være vindtæt!
Du kan blive våd, hvis en stor bølge skylder ind over stævnen, under skrubning af dækket eller hvis det bare regner. Så husk
regntøj. Af samme grund bør du medbringe gummistøvler eller vandtætte sko. Medbring mindst to par sko, så du kan skifte, hvis et
par bliver våde. Det er vigtigt dine sko/støvler har skridsikre såler for at undgå at glide på det våde dæk.

> Gyldige rejse dokumenter og papirer
Gyldigt pas! Hvis du rejser uden for EU skal det være gyldigt mindst 6 måneder efter din sejltur. Blåt (Europæisk) sygsikringskort,
hvis du rejser inden for EU (tjek hvilke lande det er gyldigt i på bagsiden). Forsikringskort og kopi af forsikringspolitik (ansvars-,
sundheds- og rejseforsikring). Hvis du er i tvivl om, hvilke rejsedokumenter, du skal medbringe, så tjek dit destinations lands krav
vedrørende rejsedokumenter (fx visum) for danskere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Husk også at medbringe en fotokopi af
dit pas/ID.

> Forsikring
Du er forpligtet til at have en rejseforsikring, der dækker lægeudgifter i udlandet, mistet bagage og erstatningsansvar
(ansvarsforsikring).
Alle Tall Ships har en “Søforsikring” som dækker i tilfælde af, at du kommer til skade pga. handlinger besætningen tager (eller ved
en fejltagelse ikke tager).
Tip: Windseeker har gode erfaringer med Top Sail Insurance. Top Sail Insurance er specialiseret i maritimforsikring, og kan
sammensætte en skræddersyet forsikringspolitik til dig. Topsail kræver en minimums alder på 17 år. Unge under 17 skal være I
følge med voksne med denne forsikring.
Hvis du bor i et land, hvor Top Sail Insurance ikke er gyldigt, kan du kontakte World Nomands eller Bupa Global Worldwide Travel
Insurance.

> Tøj og toiletsager

Fornuftige sko med flad hæl og skridsikker sål

Støvler og vandtætte sko

Sandaler (helst nogle som bliver på fødderne, ingen åbne tæer)

Nok tøj til alle vejrsituationer

Vandtæt jakke og bukser

Varme sweatre, T-shirts osv.

Sokker, undertøj og nattøj/pajamas

Badetøj

Hat eller kasket, tørklæde, hansker – selv om sommeren, med mindre du sejler i troperne

Toiletsager (tandbørste, tandpasta, hårbørste, shampoo, sæbe osv.)
> Flere ideer

Kamera eller videokamera

Solbriller (med brillesnor eller mulighed for at binde til kroppen), hvis du bruger briller tag et ekstra par med.

Solcreme

Personlig medicin

Lille rygsæk til havnen

Musik instrument

Spil (backgammon, kortspil, yatzy osv.)

Adresse på familie og venner til evt. postkort

Notesbog og blyant

Noget typisk dansk kage/slik, du kan dele med de andre

Lad smykker blive hjemme!

HVAD SKAL DU MEDBRINGE?
HVAD SKAL DU LADE BLIVE HJEMME?

Læs først hvad du generalt skal medbringe, se derefter hvad du yderligere skal medbringe på det
specifikke skib, du skal sejle på.
> Taske
Når du pakker skal du tænke på den pladsmangel, der kan være om bord. Det er derfor anbefalet at pakke i en sportstaske, da der
ikke plads til store kufferter. Du behøver ikke pakke hele din garderobe pak tøj du føler dig tilpas i, og lad din yndlings T-shirt blive
hjemme. Når man arbejder på et skib kan man let blive beskidt, tag derfor praktisk tøj med. Og husk at have nok rene underbukser
og tørre sokker!
> Elektricitet på bord
På hollandske skibe er elektriciteten om bord 220Volt/ 50 Hertz. Det same gælder på mange andre skibe. Til det skal du bruge et
standard europæisk stik med to runde metal ben.
Du kan læse mere om elektriciteten på hvert skib længere nede.
> Bagagemærker
Sørg venligst for at din baggage er klart mærket på ydersiden med dit navn og din destination. Læg også et stort stykke papir med
samme information inden i tasken. Skriv også navnet på skibet og dit mobilnummer.

EXTRA KRAV PÅ SKIBENE
Tilføj følgende til din pakkeliste afhængigt af dit skib.

På alle skibe:
Gyldig og passende visum for danskere til de forventede rejsedestinationer!
Tjek dit destination lands krav vedrørende rejsedokumenter (fx visum) på Udenrigsministeriets hjemmeside.
Skibenes navne I alfabetisk rækkefølge:

Atyla*: Håndklæder og pandelampe
Blue Clipper*: Håndklæder
Christian Radich*: Sovepose, pudebetræk, lagen og håndklæder
Eendracht*: Håndklæder
Morgenster*: Håndklæder og for trainees der booker en hængkøje: sovepose. Trainees som deltager I Tall Ships Races eller
Regattaers: Sovepose (med mindre anden information er givet)
Statsraad Lehmkuhl*: Sovepose, pudebetræk, lagen og håndklæder
Sørlandet*: Sovepose og håndklæder
Wylde Swan*: Sovepose, håndklæder og pandelygte

* Elektriciteten om bord er 220Volt/50Hertz. Du skal bruge et tobenet stik (også gældende for Pogoria og Sørlandet 230
Volt).

YDERLIGERE
INFORMATION
> Lommepenge
Kaffe, the, postevand og mælk er inkluderet. Andre drikke- eller spisevarer
(sodavand, slik hvis det er tilgængeligt ombord) betales ved slutningen af
turen. Du kan ikke betale din barregning med kreditkort.
> Rusmidler, medicin og/eller kostvaner
Stoffer af alle former er forbudt om bord. Personlig medicin med din læges godkendelse eller på recept er selvfølgelig tilladt.
Venligst informer os i god tid om din helbredsmæssige tilstand, når du udfylder sundhedserklæringen (health-statement). Vi giver
den ansvarlige officer om bord (og kun den person) besked hvis nødvendigt. Kokken om bord har begrænset muligheder i forhold til
at lave speciel mad. Hvis du er vegetar eller har specielle ønsker, giv os endelig besked – hvis du ikke allerede har skrevet det i
sundhedserklæringen - så vi kan informere kokken.
> Søsyge
Nogle bliver søsyge og andre gør ikke. Meget afhænger af vejrsituationen på søen de første dage. Det hjælper meget at være frisk
fra morgenstunden på afgangsdagen. Så få en god nattesøvn og drink ikke for meget alkohol dagen før afgang. Sørg for du har
spist nok og bliv ved med at spise og drikke (ikke kaffe), når du føler de første symptomer på søsyge. Det er fornuftigt at medbringe
søsygepiller, hvis det skulle ske, at du er en af dem, der bliver søsyg.
>Kontakt skibet I tilfælde af ulykke/familie
I tilfælde af en ulykke, kan man kontakte skibet gennem Windseeker på telefon +31 (0) 6-82790115. Husk at give nummeret til din
familie og venner.
> Tall Ships Races i sommertiden
Det er muligt at følge skibenes ture under Tall Ships Races. På Sail on Boards hjemmeside,
https://www.sailonboard.com/sailonboard/, kan du finde et link der henviser dig til en side med opdaterede positioner og status for
skibene. Siden opdateres to gange dagligt. God idé at dele linket med dine venner og familie! På Windseekers hjemmeside,
https://www.windseeker.org/, kan du finde daglige logbøger fra adskillelige skibe.
> Facebook
Kom I kontakt med andre windseekers, som du skal afsted med på din sejltur, så I f.eks. kan rejse sammen eller af andre grunde.
Find os på Facebook og like gerne.
>Spørgsmål?
Hvis du har nogle spørgsmål, kontakt os endelig på: info@windseeker.org (på engelsk) eller telefon +31 (0) 6-82790115
God vind!
De bedste hilsner,
Windseeker Team

SET COURSE FOR NEW HORIZIONS

