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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer
Udarbejdet: 7. november 2016 07:58

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer:
Denne sikkerhedsinstruks er gældende for hav- og turkajakker.

1. Identifikation af rederen
Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har
ejerskab af sejladsaktiviteterne:
Kastrup Kajakklub, Amager Strandvej 413, 2770 Kastrup, kontakt@kastrupkajakklub.dk

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:
Instruktion af nye roere i hav- eller turkajak i perioden fra 1. maj til 30. september.
Instruktionen kan foregå i Kastrup Gl. Lystbådehavn, i Scanport Havn, i Amager Strandpark eller
strækningen fra Kastrup Gl. Lystbådehavn og Amager Strandpark. Ligeledes kan roning foregå
langs stensætningen ved Kastrup Digevej. Roning skal foregå kystnært.
Forhold: overvejende flat vand/mindre bølger. Hvis vinden kommer fra øst eller nord/øst må det
vurderes af instruktøren om hvorvidt instruktionen kun skal foregå i Kastrup Gl. Lystbådehavn.

3. Identifikation af risici
Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter)
beskrevne sejladsaktiviteter:
• Nedkøling af roer
• Roer driver væk fra gruppen/væk fra land
• Gruppen splittes
• Kæntring
• Træthed
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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 roere bærer svømmevest.
Risici
Tiltag
Nedkøling af roer
Kursisterne anbefales at have våddragt og
vindtæt jakke på overkroppen. De
obligatoriske redningsøvelser gennemføres i
Kastrup Gl. Lystbådehavn eller Scanport Havn
for derved at være tæt på klubhuset. Kan
hurtig komme i land og få varmen.
Roer driver væk fra gruppen/væk fra land
Hvis en roer skulle drive væk fra gruppen
tages der først hånd om resten af gruppen.
Disse får besked på at holde sig samlet og tæt
på land. Hvis muligt går de i land. Derefter
tages der hånd om roeren der er drevet væk.
Havkajakinstruktørerne medbringer
bugserline.
Gruppen splittes
Kursisterne instrueres i hvordan man roer
som gruppe og hvilke tegn instruktøren kan
lave for at ”kalde” til samling eller ved stop.
Hvem roer forrest/bagerst og hvor stor
afstand må der være mellem roerne.
Instruktøren medbringer fløjte i redningsvest.
Kæntring
Inden kursusstart informeres kursisterne om
hvordan de skal forholde sig hvis en skulle
kæntre. Det skal pointeres at ved kæntring
skal resten af gruppen forholde sig samlet og i
nærheden af den kæntrede. Kursisten skal
blive ved kajakken og instruktøren skal
hurtigst muligt guide/hjælpe den kæntrede
roer op i kajakken.
Træthed
Kursisterne anbefales at medbringe en snack
til at have med i svømmevesten. Da gruppen
er uerfaren holdes strække ben pauser på
land. Instruktør medbringer bugserline.
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5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens
anvisninger er beregnet til:
Havkajak
Turkajak
Havkajakken er designet til at ro i mere
Turkajakken er designet til at ro i mere flat
krævende forhold og til at tage på længere
vand.
ture med oppakning.

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og
hvordan det vedligeholdes:
For begge bådtyper gælder at alle roere på vandet skal bære svømmevest.
Havkajak
Turkajak
• Pagaj
• Pagaj
• Paddlefloat
• I de turkajakker der ikke har vandtætte
• Pumpe
skot skal have opdriftsmidler i kajakken.
• Spraydeck
• Øse
Instruktør medbringer fløjte, reservepagaj,
mobiltelefon i vandtæt pose, bugserline,
førstehjælp og varmt tøj.

Instruktør medbringer fløjte, førstehjælp og
mobiltelefon i vandtæt pose og varmt tøj.

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:
Kursister skal inden kursusstart informere instruktøren om evt. lidelser/sygdomme eller skader
(ex. sukkersyge, epilepsi, overfølsomhed overfor bistik osv.). Ligeledes skal instruktøren
informeres om hvor evt. medicin befinder sig.
Kursister skal til enhver tid rette sig efter instruktørens anvisninger, ex ro samlet i gruppen, ro
kystnært.

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:
Instruktører skal have bestået instruktør 1 eller 2 niveau i den pågældende bådtype der
undervises i.
Max. 8 kursister til 1 instruktør.
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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:
Instruktion må ikke foregå i mørke.
Max. 8 kursister til 1 instruktør.

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:
Instruktøren medbringer mobiltelefon i vandtæt pose og kan varsle hjælp. Ligeledes opgives via
rokort.dk hvor gruppen roer hen.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved
ulykker
Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp:
Instruktør medbringer mobiltelefon i vandtæt pose. Område hvor der roes opgives i rokort.dk.

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:
Alle kursister og instruktører har skrevet sig ind i rokort.dk før instruktion på vandet.

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:
Instruktøren ved første instruktionsdag
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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:
Bestyrelsen har til ansvar at følge op på utilsigtede hændelser så hurtigt som muligt efter
hændelsen er sket.
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