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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer 
 

Udarbejdet: 6. februar 2013 05:05 

 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?  

Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer):  

2 kanoer og 12 kajakker 

 

1. Identifikation af rederen 

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har 

ejerskab af sejladsaktiviteterne: 

Forstander Ejvind Rosenvang, Glamsbjerg Fri- og Efterskole, Krengerupvej 50, 5620 Glamsbjerg 

 

2. Sejladsaktiviteter 

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og 

hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og 

vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed: Kano- og kajaksejlads i perioden maj til 

oktober med skoleklasser på Helnæsbugten 

 

 

3. Identifikation af risici 

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) 

beskrevne sejladsaktiviteter: Svømning er ikke et krav til eleverne. Afkøling under 

sejlads, kæntring og risiko for at vinden driver båden væk fra land. 

 

 

4. Tiltag til at imødegå risici 

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 

3 (Identifikation af risici): Der placeres ikke 2 ikke-svømmere i samme kano. Brug af 

svømmeveste (til svømmere) og redningsveste (til ikke-svømmere) ved enhver 

sejlads. Varm og vindtæt påklædning. Aflysning eller omlægning af sejladsen hvis 

vinden er for stærk. Al sejlads foregår i grupper, der består af 2 lærere og op til 20 

elever. Inden turen har alle elever modtaget instruktion i, og prøvet at sejle samt 

deltaget i kæntringsøvelser. 
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5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens 

anvisninger er beregnet til: Kanoerne der benyttes, er Inkas-aluminiumskanoer. Disse 

er godkendte af søfartsmyndighederne og Norske Veritas til sejlads med 2 eller 3 

personer i beskyttede farvande. 

 

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og 

hvordan det vedligeholdes: Kanoerne er udrustede med padler og svømme-

/redningsveste. Kajakkerne er 1-personers havkajakker i plast, ligeledes godkendte af 

søfartsmyndighederne. Udover padler og veste er der halvpelse og pakluger som fast 

udrustning. 

 

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: Vestene 

skal altid bæres under sejladsen 

 

 

6. Besætningen og dens kompetencer 

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, 

der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk 

erfaring: Kano- og kajaksejlads med efterskoleelever på søer, åer samt kystnær sejlads 

i lukket farvand i sommerperioden. Fartøjerne er små og simple at betjene og risici er 

begrænsede. Skolen vurderer at der skal være 2 lærere til 20 elever, og at alle lærere 

skal have erfaring med kano- og havkajaksejlads, Mindst 1 af lærerne skal have 

gennemført et relevant kursus i sejlads og sikkerhed samt et 12 timers 

førstehjælpskursus. For at imødegå risici ved kæntring og overbordfald skal samtlige 

lærere kunne svømme, bjerge en bevidstløs person samt kunne yde førstehjælp. 

 

 

 

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer 

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på 

døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord: Sejlads skal foregå i kystnære 

områder, på åer og i søer. Sejlads kun i perioden fra maj til oktober, ligesom sejladsen 

foregår i dagtimerne. 
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8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke 

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, 

kæntring og brand: Alle skal bære svømme- henholdsvis redningsveste ved sejlads, og 

sejladsen foregår altid i en samlet gruppe. Fartøjerne er bygget til at være flydende, og 

kan derfor bruges som redningsflåde hvis uheldet er ude. 

 

 

 

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved 

ulykker 

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Skolen skal altid kende varigheden af turene 

samt den planlagte rute. Og mindst en af lærerne skal have en funktionsduelig 

mobiltelefon med, og denne skal være i vandtæt pakning. 

 

 

 

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om 

bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en 

redningsaktion 

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den 

planlagte rute registreres og opbevares i land: Der skal altid være en liste over 

deltagende elever, enten på skolens kontor eller ophængt på lærerværelsets 

opslagstavle. 

 

 

 

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion 

til nye ombordværende personer inden sejladsens start 

Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal 

foregå: Instrukserne inden sejladsen påbegyndes påhviler altid lærerne. Instruktionen 

er såvel af teoretisk som praktisk art. Og vil altid indeholde krav om brug af veste, 

udelukkende at sidde ned i fartøjet, hvordan den påtænkte sejlads forventes at forløbe 

samt hvad men bør foretage sig i en eventuel nødsituation. 
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12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede 

hændelser eller ulykker 

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det 

skal foregå: Enhver tur evalueres efterfølgende af deltagerne og denne evaluering kan 

så give anledning til nye procedurer fremover. 

 

 


