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Sikkerhedsinstruks for sejlads i UngHerning 
Denne side afleveres til personale på land inden sejlads! 

 
 

Dato:_________________ 
Identifikation af rederen 
 
Navn:___________________________________________________________________ 

 

Adresse:__________________________________________ Mobil nr._______________ 

 
UngHerning, Gl. Skolevej 76, 7400 Herning, telefon nr. 9628 7654 
 
Sejladsaktivitet 
Sejlads: 
Sejlads med børn og unge fra UngHerning omfattende tursejlads samt træningsøvelser i brug af kano, kajak, 
paddleboard, surfere, joller samt mindre motorfartøjer op til max. 20 knob.  
 
Sejlsæson: 
Der sejles i sommerhalvåret fra uge 14 til uge 42 jf. gældende forsikringspolice. Der sejles mellem solopgang og 
solnedgang. 
 
Påbegyndt: dato/kl.___________________ Afsluttes: dato/kl._______________________ 

 
Vind og vejrforhold tjekkes på www.frv.dk eller www.dmi.dk forud for sejlstart i forhold til vejr, vind, bølger og 
strøm. 
 
Vejr:____________________________________________________________________ 

Vindstyrke:_______________________________________________________________ 

Bølgestørrelse:____________________________________________________________ 

Strømretning og styrke:_____________________________________________________ 

 
Sejlområde: 
 
Navn for sejlområde:_______________________________________________________ 
 
Forholdsregel: 
 
Kontaktperson på land:__________________________ mobil nr.____________________ 
 
Antal deltagere: 
 
Voksne:______________________ 
 
Unge:________________________ 
 

HUSK: At tjekke fartøj og udstyr inden sejladsen påbegyndes!  

http://www.ungherning.dk/
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Sikkerhedsinstruks for sejlads i UngHerning  

 
Identifikation af risici 
Med de anførte fartøjer kan dette være vejr, kollision, kæntring, afkøling og vandforhold.  
 
Tiltag til at imødegå risici 
Vejr: Der sejles ikke ud ved hård vind eller derover og ved store bølger. Det vil sige at sejlaktiviteterne foregår 
ved maksimalt 11 m/s. Hvis det under sejladsen blæser op søges der hurtigst muligt mod land/havn.   
Vandtemperaturen: minimum 10 grader  
Lufttemperaturen: minimum 10 grader.  
Der sejles ikke: I tåge og tordenvejr og ved opstået tåge eller torden afbrydes sejladsen øjeblikkelig og der søges 
mod land/havn. 
 
Kollision: Imødegås ved erfaring med sejlads, godt sømandskab og god dømmekraft. Besætningen skal have et 
indgående kendskab til de lokale forhold der gør sig gældende i det område der sejles i. Eksempelvis sten, 
vanddybder og sømærker jf. søkort for området. Desuden skal der være kendskab til anden lokal skibstrafik 
 
Kæntring: Ved alt sejlads indhentes der oplysninger om bølge samt strømforhold på www.fvr.dk el. www.dmi.dk 
- Alle bærer godkendt rednings- eller svømmevest. 
 
Afkøling: Der anvendes termisk beskyttelse, ved længerevarende sejlads, i form af våddragter i 5 eller 7 
millimeter afhængig af temperatur ved vandaktiviteter hvor det forventes at man er i vandet.   
 
Vandforhold: Inden sejlads afklares det, om sejladsen foregår i lukket eller åbent vand og sejlads skal derfor 
foregå i sikker nærhed af kysten, ved søbredden og i åer. UngHerning sejler som udgangspunkt kun i lukket 
vand. Sejlads i åbent vand kræver særlig tilladelse fra ledelsen, og tilladelsen kan kun gives på baggrund af 
grundig vurdering af sejladsen. Sejlads på åbent vand kan kun ske indtil 500 meter fra kysten jf. 
forsikringspolicen. 
 
Derudover skal der altid udvises stor opmærksomhed i forbindelse med sejladsen. Med særlig fokus på 
elevernes fysik og adfærd/færdigheder i fartøjet samt elevernes færdigheder i vand (svømmefærdigheder). 
 
Fartøjet og udrustning 
Fartøjerne og udrustningen (redningsveste, våddragter mv.) skal være CE-mærkedet og/eller typegodkendt efter 
Nordisk Bådstandart, hvor dette er relevant. 
 
Kajak: i polytylen, som er CE mærket og godkendt til 1 person. 
Kano: i aluminium, som er CE-mærket og godkendt til max. 3 personer 
 
Eftersyn: laves I forbindelse med søsætning, hvor såvel kajak / kano som udstyr gennemgås og tjekkes af. 
 
Forud: for hver sejlads tjekkes fartøjer og udstyr, jævnfør udstyrslisten, således, at det sikres at alt er 
funktionsdygtigt og at alt udstyr er med på sejladsen og fundet fuldt funktionsdygtigt. 
 
Udstyr 
Deltagerne skal gøres bekendte med sikkerhedsinstruksen og de generelle regler for sikkerhed forud for 
sejladsen. Alle skal bære svømmevest / redningsvest, og skal kunne svømme.  
 
Kompetencer 
Mindst 1 underviser skal have gennemført relevant kursus i / have kendskab til sejlads og sikkerhed med det 
pågældende fartøj. 

http://www.ungherning.dk/
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Uanset elevantal skal der minimum være 2 undervisere til stede under aktiviteten – som udgangspunkt placeres 
en underviser forrest og en bagerst. 3. underviser udløses ved elev nr. 16. 
 
Mindst 1 deltagende underviser skal kunne foretage livredning og 1.hjælp. 
 
Alle undervisere er minimum 18 år og har relevant uddannelse eller mindste et års dokumenteret relevant 
sejlerfaring i det/de benyttede fartøjer. 
 
Der må maksimum være 8 deltagere pr. ansvarlig voksen      
 
Operative begrænsninger: 
Vind og vejrforhold tjekkes på www.frv.dk forud for sejlstart i forhold til vejr, vind, bølger og torden. 
Der sejles ikke ud ved hård vind eller derover og ved store bølger. Det vil sige at sejlaktiviteterne foregår ved 
maksimalt 11 m/s. Hvis det under sejladsen blæser op søges der hurtigst muligt mod land/havn.   
 
Ved sejlads skal vandtemperaturen være minimum 10 grader og lufttemperaturen være minimum 10 grader.  
Der sejles ikke i tåge og tordenvejr og ved opstået tåge eller torden afbrydes sejladsen øjeblikkelig og der søges 
mod land/havn. 
 
I ikke motoriserede fartøjer sejles der maksimalt 75 meter fra kysten. Hvis der skal sejles længere ud end de 75 
meter, skal kajakker eller kanoer være ledsaget af en motoriseret følgebåd. 
 
Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke 
Redder: Erfaren i brug af benyttede fartøjer 
Redningsudstyr: Alle deltagere bærer godkendt rednings- eller svømmevest. Derudover sikres det, at andet 
redningsudstyr som eks. slædetov er tilstede og funktionsdygtigt. 
Kontakt: I sejlområdet SKAL der ALTID være god dækning på mobilnettet. Den eller de ansatte som forestår 
sejladsen medbringer altid mobiltelefon i vandtæt telefonpose, således at der kan ringes efter hjælp til land eller 
følgebåd, hvis der skulle være behov for dette. 
Kontaktpersonale: Bistår redder ved ulykke. 
Følgebåd: Der er følgebåd til stede ved sejlads på åbent vand, hvor der sejles mere end 75 meter fra kysten. Kan 
følgebåd IKKE foretage redning tilkaldelse assistance på 112 af personale på land. 
 
Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker 
Redder undersøger inden sejlaktiviteten: 

• Mobildækning - ved dårlig dækning bruges walkie talkie eller radio. 

• Tilgængelighed til redningsudstyr. 

• Sikkerhedsinstruks udleveret til landpersonale. 

• Adgangsforhold til og fra sejlaktiviteten. 

Antallet af personer 
På listen (Side 1) videregivet til kontaktperson på land anføres altid, hvor mange børn/unge og voksne der 
deltager i sejladsen med angivelse af klokkeslæt og dato. Herunder også i hvilket /hvilke fartøjer der benyttes. 
 
Sikkerhedsinstruktion 
Redderen giver en tydelig sikkerhedsinstruktion inden sejlads starter og inden der udleveres svømme-
/redningsveste afgives instruks og informationer om sikkerhed og opførsel til søs.  
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Opfølgning på utilsigtede hændelser og ulykker 

Den/de implicerede ansvarlige sikrer at dette meddeles til Ungdomsskolens ledelse hurtigst muligt! Episoder 
drøftes på førstkommende møde i ledelsen og eventuelt andre relevante fora, hvor det vurderes, om der skal 
foretages justeringer i sikkerhedsinstruksen. 
 
Tilladelser 
Børn under 18 år skal have underskrevet tilladelse fra forældrene på at de må deltage i sejlads.  
Ingen hverken børn eller de unge må deltage i sejladsen med mindre at det foregår frivilligt.  
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Tjekliste inden sejlads 
 
Sikkerhed: 
 

 Sikkerhedsinstruktion er udfyldt, godkendt og afleveret 

 Fartøjer og udstyr er gennemgået 

 Vind og vejrforhold er kontrolleret og efterlever reglerne 

 Kontakt-forhold er kontrolleret (mobil el. radiodækning) 

 Forældretilladelser er gennemgået og afleveret til personale på land 

 Relevant uddannelse og/el. erfaring er kontrolleret 

 Forsikringspolicen medbringes – kun ved sejlads med større fartøjer / motorbåde 

 Passende påklædning 

 
 
 
Udstyr: 
 

 Mobiltelefon i vandtæt pose – en pr. voksen. 

 Rednings- el. svømmeveste til alle deltagere 

 Slæbeline, som passer til medbragte fartøjer 

 Lænsepumpe el. øse 

 Reserve pagaj / åre 

 Skiftetøj, tæpper, håndklæder 

 
 
 
Hvis uheldet er ude: 
 
Hvis der sker uheld i forbindelse med sejlads vurderes det, om der er behov for at tilkalde hjælp (112). Herefter 
underrettes kolleger på land (i UngHerning) hurtigst muligt. Man orienterer om: 
1. hvad der er sket 
2. hvor det er sket 
3. hvem der er involveret 
4. har man brug for hjælp fra kolleger på UngHerning 
5. hvad der skal ske – hvordan kommer man hjem osv. 
 
Kollega på UngHerning underretter altid ledelsen!  
 
Ledelsen og kollega på UngHerning tager stilling til om forældre skal underrettes straks, eller om forældre skal 
underrettes, når børn og voksne er kommet retur til UngHerning. 
 
Forældrene underrettes altid hvis der er tale om et uheld, som har påvirket barnet /den unge. 
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