
 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer  
 Natur og Sejlklubben  

1 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?  

Natur og sejlklubbens kanoer, kajakker og robåde 

2 Identifikation af rederen 

Natur og sejlklubben                                                        

Bagsværdvej 144B                                                          

Gladsaxe kommune 

4 Sejlads aktiviteter                                    

Sejlads med børn og unge i Gladsaxe kommune. 

Undervisning af personale i kommunen, sociale 

arrangementer. Ture med forældre til børn i 

kommunen.                                                                              

5 Identifikation i risici.                       

Kæntring, dårligt vejr, for lang afstand til 

land. Nok personale til at sikre aktiviteten. 

Har i de nødvendige kompetencer/kurser?  

6 Tiltag for at imødegå risici. 

Hvor meget blæser det?____________ (Tjek dmi.dk eller yr.no max 6 m. pr sek.)                          

Hvor mange personer har sikkerhedskursus?_________(max 15 børn pr sikkerhedsperson)

Har alle påført sig redningsvest korrekt  ja  nej 

3 Hvem har ansvaret for sejladsen. 

Skriv dit navn her_________________________ 

7 Beskrivelse af fartøjet og udrustning.                                                                                

Natur og sejlklubben anvender kun CE godkendte fartøjer og redningsveste. Den  sørger for at 

udstyret er i orden. Brugere er forpligtet til at have godkendte kompetencer og overholde de 

sikkerhedsregler natur og sejlklubben udstikker. 

8 Besætningen og dens kompetencer.                                                                                      

Der skal være minimum en person der har de nødvendige sikkerheds og førstehjælpskurser 

pr. 15 børn. Natur og sejlklubben udbyder kurserne via plan2learn.                                                  

Personen skal kende indholdet af natur og sejlklubben sikkerhedsreglement.  

9 Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke.                                                 

Ansvarlighedspersonen skal altid kunne se samtlige fartøjer, og være i stand til at redde per-

soner, der er faldet i vandet. Ansvarlighedspersonen har altid mobil på sig. Ansvarlighedsper-

sonen sørger for at alle ror tæt på land. Ansvarligheds personen tilkalder nødvendig hjælp i 

tilfælde af alvorlig ulykke.   

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                  

Hvor mange tager i afsted?_______________________________________                                                            

Hvor ror i hen?_________________________________________________                                                             

Hvornår forventer i at være tilbage?________________________________                                                         

Hvem på land er informeret om sejladsen____________________________                                                          

11 Ved utilsigtede hændelser, ulykker eller mangel/defekt udstyr kontaktes Jens Amundsen 

på tlf. 24632816 eller mail: jenamu@gladsaxe.dk  

 

12 Udfyldt af:____________________________den________________ 


