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FORMIDLE ET POSITIVT BILDE, BIDRA TIL Å GJØRE VÅR LIDENSKAP BÆREKRAFTIG, 
RESPEKTER OMGIVELSENE OG ANDRE BRUKERE - KJØR ANSVARSFULLT.

 i am SEA-DOO,
i am RESPONSIBLE
«

«



VÅR FORPLIKTELSE
VED Å FORMIDLE ET POSITIVT BILDE OG BIDRA TIL Å HOLDE MIN 
LIDENSKAP BÆREKRAFTIG, FORPLIKTER JEG MEG TIL:

Å RESPEKTERE NASJONALE OG LOKALE REGLER
• Jeg har satt meg inn i, og kjører ihht Norsk sjøfartslov
• Vannscooteren jeg kjører er registrert og jeg kan presentere alle nødvendige papirer (tillatelse,     

registreringskort, forsikringsdokument, osv.)
• Jeg følger og overholder aldersrestriksjoner for å kjøre vannscooter
• Jeg kjører ikke inn i ulovlige soner
• Jeg kjører med redusert hastighet i havneområder og følger de lokale hastighetsreglene
• Jeg kjører ikke vannscooter i mørket uten laterne
• Jeg kjører ikke vannscooter i påvirket tilstand

Å RESPEKTERERE MILJØET
• Jeg fyller tanken alltid på land og holder motoren ren
• Jeg endrer ikke eksos- eller kjølesystemet på min vannscooter
• Jeg skyller ikke motoren lengre enn nødvendig
• Jeg kaster ikke søppel fra meg 
• Jeg respekterer fauna og flora, og tilpasser min fart når det er i områder med mye dyreliv

Å TA HENSYN PÅ SJØEN
• Jeg respekterer andre båter og holder god avstand, spesielt når de ligger i ro
• Jeg er oppmerksom på måten jeg kjører på og tar hensyn til andre 
• Jeg kjører ikke nær kysten der mennesker svømmer eller leker i vannet

Å KJØRE ANSVARSFULLT
• Jeg sjekker værforholdene før jeg kjører
• Jeg har respekt for vind og bølger
• Jeg kjører alltid sammen med andre for sikkerhets skyld
• Jeg sørger for at jeg har nok drivstoff før jeg kjører
• Jeg sjekker alltid kontrollfunksjonene før jeg kjører
• Jeg forlater ikke vannscooteren om den stopper

Å HA RESPEKT FOR FASILITETENE I HAVNENE
• Jeg skader ikke utkjøringsrampen eller omgivelsene
• Jeg forlater hengeren alltid på angitt parkeringsplass
• Jeg respekterer andre som skal sette ut båt og venter på min tur 

Å HA MED SIKKERHETSUTSTYR
• Alle på vannscootern har flytevest
• Jeg har forankringspunkt og tau med
• Jeg bruker alltid dødmannssnor
• Jeg har med mobiltelefonen i vanntett pose eller en håndholdt VHF
• Jeg følger produsentens anbefalinger for bruk (hansker, briller, fottøy osv.)

sea-doo.nosea-doo.no

Disse anbefalinger har blitt utarbeidet i samarbeid med IMEC, Yamaha og Kawasaki
 www.ridethewaveright.com -  facebook.com/RideTheWaveRight
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