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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer 
 

Udarbejdet: 29. august 2020 20:38 
 

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

 

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

 

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: 
-Oplæring i sejlads, hvor der arbejdes frem mod at give eleverne indsigt og kompetencer til selv 
at kunne vurdere aktuelle forhold og risici i forbindelse med sejlads på åer, elve og i kystnært 
område. Der arbejdes efter DKF`s standarter for kano og kajak sejlads. 
-Undervisning i havkajak efter I Paddle Pass, IPP, tekniske standarder, hvor der arbejdes frem 
mod IPP 2 havkajakroer niveau. Eleverne får indsigt og kompetencer til selv at kunne vurdere 
aktuelle forhold og risici ved sejlads. 
Sejlads foregår i perioden fra 1. april til 15. oktober og altid ud fra en vurdering af vind, vejr og 
vandtemperatur, samt den enkeltes forudsætninger. 
Max 12 elever pr. instruktør. 
Max 10 m/s pålandsvind 
Max 6/s i øvrige vindretninger. 

 

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

- drive væk (vinden kan skifte retning) 
- kæntring 
- forslået eller skadet herunder nedkølet 

Andet: 
- Materiel skade, så de ikke kan padle ind 
- Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø 
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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): 
Alle eleverne bærer CE godkendt svømmevest og påklædning efter forhold. Det er undervisernes 
ansvar at holde opsyn med eleverne på vandet, samt føre en liste på skolen over hvilke elever, 
der er på vandet. Underviseren har pligt til at oplyse om afgrænsninger for dagens kanosejlads. 
Desuden er det underviserens opgave at identificere de aktuelle forhold, muligheder og 
begrænsninger, samt formidle aftalerne for sejladsen til eleverne, herunder signaler, eleverne 
skal følge på vandet. 
Alle elever har bestået en svømmeprøve på 200 m i åbent vand, afholdt ved skoleårets start. 
Gæster padler kun på lavt vand og skal individuelt spørges til deres svømmekundskaber, 
hvorved det vurderes om de kan deltage i sejladsen. 

 

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens 
anvisninger er beregnet til: 
Kanoer, kajak eller sup har ingen nødudstyr ombord. Men underviseren er i besiddelse af 
kommunikationsmidler og materiale til signalgivning, samt udstyr og kompetencer til 
førstehjælp. 

 

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: 
Den ansvarshavende underviser har gennemført og bestået ”havkajakinstruktør 1” uddannelsen, 
eller lignende maritimt bevis. Dertil 8 timers godkendt 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: 
Der aftales altid, efter forholdene og årstiden, hvor der padles. 
Den ansvarshavende underviser medbringer: 

- Nødraketter og fløjte 
- Førstehjælpsudstyr 
- Kniv 
- Reserve pagaj 
- Pumpe/øse 
- Bugseringsline 
- Ekstra sæt tøj 

 
 



 

 Skrødstrupvej 26 • Skrødstrup • 9550 Mariager • Tlf. 9855 0144 • skrodstrup@mail.tele.dk 

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 altid CE godkendte svømmeveste. Sejlads foregår kun ved kystnære områder. 

 
 

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

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: 
Den ansvarshavende underviser bærer altid mobil i pose, nødraketter, signalfløjte og første- 
hjælpsudstyr. Eleverne undervises i nødsignaler til søs. 

 
 

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: 
Liste med navn på dem der er på vandet, skal opbevares synligt og let tilgængeligt på land. Liste 
lægges i vindueskarmen hos Karin på kontoret, samt medbringes på vandet af underviseren. 
Denne liste indeholder aktuelle vejrdata umiddelbart forud for aktiviteten og afsluttes når alle er 
på land igen.  
Det er underviserens pligt at aftale en ” bekymret kollega” (person der forventer opringning eller 
hjemkomst senest XX) med en kollega ved enhver sejlads. 

 
 

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: 
Det er underviserens pligt og opgaver at instruere eleverne i, hvordan de skal forholde sig i 
tilfælde af uheld på vandet. Før en sejlads afholdes der sikkerhedsinstruks på stranden, hvor 
materiel og påklædning gennemgås og tjekkes. Kontrol af CE godkendt svømmevest er spændt 
korrekt. 
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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: 
Der vil løbende være gennemgang og kontrol af sikkerhedsinstruksen blandt underviserne samt 
fra forstanderen. Det pålægges underviserne at opdatere og gennemgå sikkerhedsinstruksen ved 
hvert skoleårs begyndelse i august. Forstander skal orienteres ved alle ulykker og nærved 
ulykker. 
Situationen evalueres med elever, lærere og forstander. 
Forældre informeres. 

 
 


