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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer 
 

Udarbejdet: 24. marts 2015 16:07 

 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?  

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

2 kølbåde af typen ”Olsen Twin” som bruges af Handicap afdelingen 

 

1. Identifikation af rederen 

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

ejerskab af sejladsaktiviteterne: 

Nivå Bådelaug – Handikap afdelingen - Nivå Strandpark 19 - 2990 Nivå 

 

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: 

Normale sejladsaktiviteter i Øresund ud for Nivå Havn 

Der sejles normalt mellem begyndelsen af maj til Slutningen af september 

Der sejles kun når der er rimelig sigtbarhed (god til moderat) og vindstyrken under 10 m/sek 

 

3. Identifikation af risici 

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

beskrevne sejladsaktiviteter: 

Væsentlig ændring af vejret – eks torden, tiltagende vind og nedsat sigtbarhed 

 

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): 

Sejladsen afbrydes og der sejles i havn 

Kan dette ikke foregå hurtigt eller sikkert – bugseres skibene i havn af den altid tilstedeværende 

følgebåd.  
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5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens 

anvisninger er beregnet til: 

Lyst- og træningssejllads for handikappede   

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

hvordan det vedligeholdes: 

Sejl, pagaj, øse, vhf eller mobil telefon 

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

Personen skal kunne forstå og efterkomme en instruks 

 

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: 

Minimum 5 års sejler erfaring eller duelighedsbevis i sejllads 

 

 

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: 

Der sejles kun i dagslys – max til 1 time efter solnedgang 

Medfører max 2 personer 

 

 

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 kan tages ombord i den altid nærværende følgebåd 

 

 

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

ulykker 

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: 

Der er altid tændt VHF samt nødpakke i følgebåden 
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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 skrives på opslagstavlen eller whiteboard placeret ved pengeskabet i surfhuset: 

Hvem der er ombord i Jollen og Hvem der er ombord i følgebåden – afgang – forventet 

tilbagekomst – opslaget fjernes når alle er sikkert på land som en del af afrigningen 

 

 

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: 

Sikkerhedsinstruktionen vil blive foretaget af den ansvarlige for dagen sejllads inden sejladsen 

påbegyndes.  

 

 

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: 

Utilsigtede hændelser, ulykker eller nærved ulykker rapporteres til Formanden for handikap 

afdelingen, der derefter vi informere all medlemmer af Handikap afdelingen om hændelsen samt 

hvad der skal gøres for at undgå lignende i fremtiden – har hændelsen generel karakter og vil 

være af interesse for andre afdelinger i klubben informeres de enkelte afdelings fomænd.  

 


