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Thurøbund Spejdercenter

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer 
 

Udarbejdet: 25. august 2016 13:58 Af Jeppe Dandanell Jørgensen 

 

 

 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?  

9 Havkajakker  

 

 

1. Identifikation af rederen 

Forstander Ollerup Efterskole sang og musik: Jesper Vognsgaard,  

Svendborgvej 12A, Ollerup, 5762 Vester Skerninge 

  

 

 

2. Sejladsaktiviteter 

Kystnær sejllads, primært omkring Thurøbund.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tager før hver tur hensyn til vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed. Vandtemperatur skal være over 12 grader, 

vind under 8 m/s, bølger under ½ M. God sigtbarhed. 

 



 

 

3. Identifikation af risici 

Vejr: Den største risiko er hurtigt skiftende vejrforhold.  
Nedkøling: Da risikoen for at kæntre er til stede er der altid risiko for at flere af eleverne eller instruktøren bliver våde og 
nedkølede.  
Kæntring: En eller flere kæntringer indebærer primært risiko for at gruppen bliver spredt og instruktøren ikke har kon-
takt med alle elever.  
Sygdom: Hvis en elev har sygdomme (sukkersyge, epilepsi), som skolen ikke er bekendt med kan det medføre en risiko i 
forbindelse med vandaktiviteter. 

 

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): 

Vejr: Vi undersøger altid vejrudsigten på dmi.dk og sejladsudsigten.dk, inden vi planlægger sejladsen. Hvis der er risiko 
for tordenvejr aflyses sejlaktiviteten.  
Nedkøling: Eleverne bærer altid våddragt (i sommerlignende forhold kan reglen fraviges efter aftale med ledelsen), altid 
svømmevest. Instruktøren kontrollerer at eleverne er fornuftigt påklædt (vindtæt, skiftetøj) Instruktøren medbringer 
alutæpper til genopvarmning.  
Kæntring: En instruktør sejler aldrig med flere en 8 personer. Eleverne instrueres i hvordan de skal forholde sig ved en 
kæntring og vi sejler kun på lavt vand, hvor alle kan bunde.    
Sygdom: Hvis en elev har sygdomme som epilepsi, sukkersyge eller lignende, skal vandaktiviteter planlægges i samråd 
med forældre, evt. læge og skolen. Eleven kan evt. sejle med redningsvest i stedet for svømmevest. 
Alarmering: Vi færdes kystnært hvorfor der altid vil være mobil dækning.  

 

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til: 

Havkajakken er designet til at sejle i alle farvande, den er synkefri, det vil sige udstyret med to luftfyldte skot, et foran og 
et bagved.  
 
Ved kryds medtager lærerne pumper til at tømme kajakken med, samt signalblus, førstehjælpsudstyr, varme drikke og 
ekstra varmt tøj.  
 
Skolen har lejet våddragter til alle elever og blæser det suppleres disse med et vindtæt yderlag, regnjakke e.l. Alle bærer 
svømmevest med reflekser og signalfarver.  
 
Lærerne sætter rammerne for hvad der er tilladt på dagens sejlads og hvis det ikke følges sættes eleven på land. Eleverne 
må aldrig være ude alene i kajak. 

 

6. Besætningen og dens kompetencer 

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passage-

rer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring: 

 

Jeppe Dandanell Jørgensen (Friluftslivslærer på OE) er uddannet EPP2 instruktør og har 7 års erfaring med at afholde 
havkajakkurser. 
 

 

 



 

 

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 er kun det antal elever i kajakken som den er beregnet til, og vi ror kun i dagtimerne. Vi ror primært fra maj til okto-
ber, hvor vandtemperaturen er over 12 grader. En instruktør ror kun med en gruppe på max. 8 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: 

Ved uheld: Alle går på land og der tilkaldes den hjælp der er behov for. 112 og skolen underrettes pr. tlf. Ved Thurø Bund 
findes der en spejderhytte, hvor alle elever kan komme ind i ly for vind og vejr. 
 

 

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

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: 
Alle lærer har mobil med, der er pakket vandtæt, og vi ror kun i områder hvor der er dækning. 
 

 

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbeva-

res 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 opbeva-

res i land: 

På et whiteboard på lærerværelset skriver de ansvarshavnede lærer, hvor der sejles, hvor mange elever og lærer der er 
ude og forventet hjemkomst. 
 

 

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende 

personer inden sejladsens start 

Lærerne foretager en vurdering ud fra vejr, vind, gruppen og egne forudsætninger, og tilpasser instruksen efter dette 
løbende. 
 

 

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:  
Sikkerhedsinstruksen tages op til vurdering jævnligt. 

 
Utilsigtede hændelser evalueres umiddelbart efter episoden med eleverne sammen med instruktøren. Instruktøren in-
formerer skolens ledelse om episoden. Hvis det er aktuelt, tager ledelsen kontakt til hjemmet. Instruktøren evaluerer 
efterfølgende episoden med kvalificerede kolleger eller eksterne personer, for at forebygge at en tilsvarende situation 
opstår igen. Hændelsen beskrives og evalueres skriftligt. Evalueringen opbevares sammen med sikkerhedsinstruksen. 

 

 
  


