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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer 
 

Udarbejdet: 2. juli 2019 18:24 
 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?  
Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer):  

-! 12 kanoer 
-! 10 børn 
-! 2 voksne uddannede kanoinstruktører 

 

1. Identifikation af rederen 
Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har 
ejerskab af sejladsaktiviteterne: 

-! FDF Mammen, Korreborgvej 6, Mammen, 8850 Bjerringbro er overordnet ansvarlig 
-! Redder: Line Oldenburg Vinther Sølvsten, Engholmvej 10, Mammen, 8850 Bjerringbro 

 

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: 

-! Kanosejlads på Gudenåen samt Nørreå 
-! Der sejles altid med uddannede kanoinstruktører, max 10 børn pr. voksen kanoinstruktør 
-! Sejlads må kun foregå fra 1. maj til 31. oktober i meget beskyttet farvand 
-! Der sejles altid med kysten i syne og sejlads finder ikke sted efter mørkets frembrud 
-! Der sejles kun i en vandtemperatur på min. 10 grader og med en max. vind på 4 m/sek 

 

3. Identifikation af risici 
Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) 
beskrevne sejladsaktiviteter: 

-! 1: Afkøling under sejlads 
-! 2: Afkøling i vand 
-! 3: Kæntring 
-! 4: Skader og uheld 
-! 5: Manglende svømmeegenskaber og evner til at styre kanoen 
-! 6: Hurtige vejrskift (stærk vind, byger, tordenvejr) 
-! 7: Kollision 
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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): 

-! 1: Der medbringes varmt-, tørt- og vindtættøj, pakket vandtæt 
-! 2: Deltagerne har våddragter på (ved lave vandtemperaturer). Vi har aluvarmetæpper 
-! 3: Alle deltagere har prøvet kæntringsøvelser. Deltagerne har på forhånd fået at vide, 

hvordan de skal forholde sig hvis de kæntrer, men også hvordan de skal forholde sig til de 
som er kæntrede og til resten af gruppen. Kanoinstruktørerne kan udføre 
makkerredninger eller være i være i stand til at fragte de kæntrede i land 

-! 4: Der ydes førstehjælp med medbragt førstehjælpstaske 
-! 5: Alle deltagere kan svømme min. 200 meter og er undervist i at manøvrere en kano 
-! 6: Kanoinstruktøren tjekker altid lokale vejr- og farvandsudsiger 
-! 7: Alle er bekendt med de generelle vigeregler til vands 

 

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens 
anvisninger er beregnet til: 

-! Kanoerne er fremstillet i aluminium og bruges på hav, søer og åer. Kanoerne er CE 
mærket og godkendt til udlejning samt sejlads med op til 3 personer plus bagage til 
længere ture 

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

-! Kanoerne er alle udstyret med padler, stropper og øser til redning 
-! Rederkanoen er ydermere udstyret med kasteline, førstehjælpsudstyr og telefon 
-! Alle deltagere bærer godkendte redningsveste i signalfarver. Kanoinstruktører må bære 

svømmeveste 
-! Det er kanoinstruktørernes ansvar, at alle fartøjer og udrustning til enhver tid er 

vedligeholdt og i god stand 
 
Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: 

-! Alle deltagere er på forhånd instrueret i god opførsel på vandet. Alle er ligeledes 
instrueret i hvordan de skal reagere i eventuelle farlige situationer som f.eks. kæntring 

-! Det er kanoinstruktørernes ansvar at sikre sig, at alle børn har de nødvendige 
kompetencer både fysisk og psykisk 
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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: 

-! Der sejles altid med uddannede kanoinstruktører 
-! Max 10 børn pr. voksen kanoinstruktør 

 
 

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 må foregå fra 1. maj til 31. oktober i meget beskyttet farvand 
-! Der sejles altid med kysten i syne og sejlads finder ikke sted efter mørkets frembrud 
-! Der sejles kun i en vandtemperatur på min. 10 grader og med en max. vind på 4 m/sek  

 
 

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 bærer godkendte redningsveste i signalfarver 
-! Den kystnære sejlads gør det let at komme i land 
-! Deltagere har øvet makkerredninger, kæntringer mv 
-! Kanoinstruktørerne er uddannede i at redde sig selv og besætningen 

 
 

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

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: 
-! Kanoinstruktørerne medbringer vandtæt pakkede telefoner  
-! Kanoinstruktørerne har installeret 112 app’en 
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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: 

-! Inden sejladsen starter sikrer kanoinstruktøren, at en ansvarlig voksen fra FDF Mammen 
er orienteret om den planlagte sejladsrute, om varighed og antal børn som deltager på 
turen. Der kommunikeres dagligt mellem kanoinstruktøren og ansvarlig voksen på land 

 
 

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: 

-! Inden sejladsen starter er det kanoinstruktørens ansvar at give deltagerne en orientering 
om turen, hvor den foregår og hvordan de skal forholde sig hvis uheldet er ude, og hvilke 
regler der gælder når man er med på tur  

 
 

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: 

-! Rederen (Line Oldenburg Vinther Sølvsten) følger op på utilsigtede hændelser i 
forbindelse med sejlads. Men det forventes samtidigt, at kanoinstruktørerne selv er 
meddelsomme, således vi i samarbejde kan drage læring af hinanden og forebygge fejl 

 


