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Sikkerhedsinstruks   for   sejlads   med   mindre   fartøjer 
 

Opdateret:    28.   marts   2017 
 

Hvilket   fartøj   gælder   denne   sikkerhedsinstruks   for? 
Tornado   Viking   580  

Skriv   navn   og   kaldesignal:  
ORCA   I   -   XPD4040   -   MSSI:219002645   -   Tornado   Viking   580,   Evinrude   E-tec   115   (84.65   kw) 

 

1.   Identifikation   af   rederen 

Skriv   navn   og   adresse   på   rederen.   Rederen   er   den   person   eller   det   organ,   som   har 
ejerskab   af   sejladsaktiviteterne: 
Allerød   Sportsdykkerklub   v./   Christina   Christensen,   Hovedgaden   30A,   3.   tv,   3460   Birkerød 

 

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: 
Sejlads   i   forbindelse   med   dykning:   isfri   farvande,   året   rundt,   døgnet   rundt,   vind   <13,8m/s, 
bølger   <2m. 
Sejlads   i   forbindelse   med   vandski:   vind   <6m/s,   bølger   <30cm,   vandtemp   >12°,   lufttemp 
>15°. 
Sejlads   i   forbindelse   med   undervisning   til   speedbådskørekort:   vind   <10m/s,   bølger   <50cm 
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3.   Identifikation   af   risici 

Beskriv   de   sikkerhedsmæssige   risici,   der   kan   være   ved   de   i   punkt   2 
(Sejladsaktiviteter)   beskrevne   sejladsaktiviteter: 
Punktering   af   ponton 
Kæntring 
Motorstop 
Tovværk   i   skruen 
Strømsvigt 
Tør   for   brændstof 
Tør   for   olie 
Mand   over   bord 
Brand   i   brændstof 
Brand   i   elektronik   eller   andet   udstyr 
Båden   fyldes   med   vand 
Afkøling   som   følge   af   vind-   og   søpåvirkning   ombord* 
Afkøling   i   vandet 
Kollision   med   dykkere   i   vandet 
Sejlads   i   tåge 
Rygskader   i   forbindelse   med   kraftige   påvirkninger   under   sejlads   i   bølger* 
Beskyttelse   af   ombordværende   mod   påvirkningen   af   accelerations-   og   bremsekræfter* 
Tilstedeværelse   af   personlige   værnemidler   til   forebyggelse   mod   overbordfald   eller 
tilskadekomst   som   følge   af   fald   eller   slagpåvirkninger* 
Høj   farts   indvirken   på   forøget   risiko   for   kollision   eller   grundstødning* 
 
*Punkter   der   skal   medtages   jf.   Bekendtgørelse   om   mindre   fartøjer   der   medtager   op   til   12 
passagerer,   Bilag   1   regel   8   Lokaliseret   d.   8/12   2013   på 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141932#Bil1 

 

Tiltag   til   at   imødegå   risici 

Beskriv,   hvad   der   skal   gøres   for   at   imødegå   hver   af   de   identificerede   risici   under 
punkt   3   (Identifikation   af   risici): 
Punktering   af   ponton Sejl   forsigtigt   i   nærheden   af   broer   og   sejl   udenom 

øer   af   tang/ålegræs   der   kan   indeholde   brædder   og 
andet. 
Sejl   ikke   i   isfyldt   farvand. 

Kæntring Sejl   forsigtigt   i   hårdt   vejr,   og   gå   ikke   ud   hvis   du   er 
usikker   på   forholdene. 
Sejl   ikke   i   vind   >13,8m/s   eller   bølger   >2m. 
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Motorstop Motorens   serviceintervaller   skal   overholdes,   og 
vandudskillerne   skal   skiftes   årligt. 
I   tilfælde   af   at   motoren   ikke   vil   starte,   skal   man 
huske   at   kontrollere   om   gearhåndtaget   står   i 
neutral. 

Tovværk   i   skruen Vær   altid   meget   opmærksom   på   motorens 
placering   i   nærheden   af   dykkeres   tovværk. 
Dykkere   bør   trække   evt.   tovværk   til   sig. 
Vi   kan   hoppe   i   vandet   og   fjerne   evt.   tovværk   med 
dykkerkniv.   Vær   i   den   forbindelse   ekstra   forsigtig   i 
bølger,   hvor   man   kan   få   motoren   i   hovedet. 

Strømsvigt Batteriet   skal   lades   i   løbet   af   vinteren,   og   efter 
lang   stilstand. 
Batteripolerne   kontrolleres   til   materieldagen. 
Batteristørrelsen   lever   op   til   motorproducentens 
anbefalinger. 
Der   medbringes   ekstra   sikringer. 

Tør   for   brændstof Nulstil   brændstofmåleren   inden   afgang   fra   havnen. 
OBS:   brændstofmåleren   viser   ca.   10%   for   lidt. 
Hav   altid   rigeligt   brændstof   med. 
Skulle   man   løbe   tør   på   én   tank,   skal   man   skifte 
tank   og   sætte   tænding   på   og   slukke   igen   ca.   7 
gange.   Så   fyldes   brændstofkammerat   i   motoren, 
og   man   kan   til   sidst   dreje   nøglen   helt   over   og   sejle 
videre   på   den   nye   tank. 
Skulle   man   løbe   helt   tør   må   man   tilkalde   hjælp   på 
VHF-radio.  

Tør   for   olie Kontroller   oliestanden   inden   vi   kører   hjemmefra.  
Der   går   en   alarm   et   stykke   tid   inden   man   løber 
helt   tør.   Man   skal   påfylde   ½liter   fra   reservedunken 
der   står   i   batterirummet.   Husk   at   fyld   helt   op   når 
man   kommer   hjem. 
Skulle   man   løbe   helt   tør,   kan   motoren   i   følge 
producenten   tåle   at   køre   uden   olie   i   nødprogram   i 
op   til   5   timer. 
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Mand   over   bord Grundet   den   høje   fart   er   der   risiko   for,   at 
passagerer   falder   over   bord,   hvis   der   sejles   med 
for   høj   fart   i   forhold   til   forholdene.   Man   skal   derfor 
altid   sejle   med   sikker   fart.   Passagerer   skal   gøre 
føreren   opmærksom   på   problemet,   hvis   han   sejler 
for   hurtigt.  
Det   er   lettere   at   være   i   kontrol   når   man   står   op, 
og   lige   bag   føreren   står   man   rigtig   godt. 
Nye   passagerer   instrueres   i   at   holde   godt   fast 
under   sikkerhedsinstruksen. 
Falder   føreren   overbord   med   dødemandssnoren 
monteret   korrekt,   vil   motoren   slukke. 
Efterfølgende   kan   motoren   startes   igen   uden 
dødemandsknappen. 
Vi   er   vandt   til   at   lave   MOB   manøvre,   hver   gang   vi 
samler   dykkere   op. 

Brand   i   brændstof Rygning   ombord   er   strengt   forbudt. 
Skulle   det   ske   vil   det   brænde   eksplosivt,   og   den 
bedste   løsning   er   at   hoppe   over   bord. 

Brand   i   elektronik   eller   andet   udstyr Alt   udstyr   er   monteret   med   passende   sikringer. 
Vær   opmærksom   på   at   evt.   sprængte   sikringer 
altid   erstattes   af   en   ny   på   samme   størrelse. 
Småbrande   kan   slukkes   med   vand   fra   den   orange 
pøs. 

Båden   fyldes   af   vand Så   længe   båden   er   intakt   og   motoren   virker,   er 
båden   selvlænsende   gennem   snablen. 
Lille   pøs   medbringes. 

Afkøling   som   følge   af   vind-   og 
søpåvirkning   ombord* 

Som   oftest   vil   vi   være   iført   våd-   eller   tørdragt.   For 
at   minimere   afkølingen   af   våddragtsdykkere 
opfordres   de   inden   turen   til   at   medbrinde   vindtæt 
overtøj. 

Afkøling   i   vandet Som   oftest   vil   vi   være   iført   våd-   eller   tørdragt,   der 
sikrer   mod   underafkøling   og   giver   opdrift. 
Personer   uden   våd-/tørdragt   skal   være   iført 
redningsvest.   Overvej   om   tørdragt   er   et   bedre 
alternativ   ved   sejlads   i   koldt   vand. 

Kollision   med   dykkere   i   vandet Kun   uddannede   bådførere   må   sejle   i   nærheden   af 
dykkere. 
Sejlads   skal   ske   ved   lavest   mulige   fart. 
Når   dykkerne   er   ved   bagenden   af   båden,   skal 
skruen   stå   stille. 
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Sejlads   i   tåge Husk   at   sejle   med   sikker   fart. 
Skibe   over   300   tons   kan   ses   på   VHF-radioens 
AIS-system. 
Dykkere   bør   såvidt   muligt   forsynes   med 
overfladebøje,   så   de   kan   følges   kontinuerligt   fra 
båden. 
Båden   er   udstyret   med   radareflektor,   og   bør   derfor 
kunne   ses   på   store   skibes   radarskærme. 

Rygskader   i   forbindelse   med   kraftige 
påvirkninger   under   sejlads   i   bølger* 

Hastigheden   skal   afpasses   efter   forholdene.   Føler 
en   passager   at   det   er   for   vildt,   skal   føreren   gøres 
opmærksom   på   dette   og   følge   henstillingen. 
Man   står   meget   stabilt   lige   bag   føreren. 

Beskyttelse   af   ombordværende   mod 
påvirkningen   af   accelerations-   og 
bremsekræfter* 

Inden   acceleration   spørger   føreren   ”Nogen   der   ikke 
er   klar?”   og   ved   hurtigstop   råber   førere 
”Hurtigstop   -   Hold   fast!” 
Alle   passagerer   bør   holde   fast   under   sejlads. 
Nye   passagerer   instrueres   i   at   holde   godt   fast 
under   sikkerhedsinstruksen. 

Tilstedeværelse   af   personlige 
værnemidler   til   forebyggelse   mod 
overbordfald   eller   tilskadekomst 
som   følge   af   fald   eller 
slagpåvirkninger* 

Vi   kan   ikke   sejle   med   livliner,   men   der   er   faste 
håndtag   eller   rebløkker   på   alle   pladser.   Det   er 
lettest   at   holde   balancen   når   man   står   op. 
Nye   passagerer   instrueres   i   at   holde   godt   fast 
under   sikkerhedsinstruksen. 
Skulle   man   komme   til   skade,   medbringer   vi   altid   1. 
hjælpsudstyr. 

Høj   farts   indvirken   på   forøget   risiko 
for   kollision   eller   grundstødning* 

Bådføreren   skal   altid   holde   stor   afstand   til   andre 
både   eller   genstande   når   der   sejles   med   høj   fart. 
Sejles   der   udenfor   bøjerne   eller   tæt   på   land,   skal 
det   ske   med   lav   fart. 
Sejler   man   i   ukendt   farvand,   skal   man   kontrollere 
dybdeforholdene   i   søkort   inden   man   tager 
hjemmefra.   OBS.   på   området   mellem 
Øresundsbroen   og   Kanonvraget. 
Sejler   vi   på   grund   eller   på   en   hård   genstand   under 
vand,   vil   det   som   oftest   resultere   i   et   smadret 
gearben.   Da   kan   vi   ikke   sejle   længere   og   skal 
bugseres   i   havn.   Hjælp   tilkaldes   på   VHF. 
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5.   Beskrivelse   af   fartøjet   og   udrustning 

Beskriv   fartøjet,   herunder   den   anvendelse   det   ifølge   byggestandard/producentens 
anvisninger   er   beregnet   til: 
CE-kat.   C   –   kystfartøj   –   max.13,8m/s   –   max.   2m   bølger. 
 
Beskriv   det   udstyr,   der   skal   være   om   bord   i   forbindelse   med   sejladsaktiviteterne,   og 
hvordan   det   vedligeholdes: 
VHF-radio    -   Helst   fastmontet   DSC-radio,   alternativt   håndholdt   model. 
Nødraketter    -   Minimum   2   røde   håndblus   og   2   røde   faldskærmraketter   der   er   indenfor   deres 
anvendelsestid.   Desuden   kan   der   suppleres   med   udløbne   raketter.   (Se   danske   bådejeres 
anbefalinger   til   nødraketter   på   bilag   1).   Opbevares   i   vandtæt   beholder.   Udløbsdatoer 
kontrolleres   hvert   forår   til   materieldagen. 
Elektrisk   tågehorn    -   Kontrolleres   til   materieldagen. 
Anker   med   tovværk    -   Min.   ét   8kg   paraplyanker   med   kæde   og   tovværk   (passende   til   dybden) 
skal   medbringes   ved   alle   sejladser. 
Slæbeanker    -   I   tilfælde   af   motorstop   kan   slæbeankeret,   monteret   i   stævnen,   holde   næsen   op 
mod   bølgerne   og   reducere   driften. 
Lanterner    -   Båden   er   udstyret   med   rød   og   grøn   sidelanterne   og   hvid   360°   lanterne,   monteret 
på   targabøjlen.   Kontrolleres   inden   ture   hvor   der   er   risiko   for   mørkesejlads. 
 
Beskriv   krav   til   passagerer/elever,   f.eks.   opførsel,   pligter   og   kompetencer: 
Passagerer   skal   altid   følge   bådførerens   anvisninger. 
Passagerer   skal   kunne   svømme. 

 

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: 
For   at   være   ansvarlig   bådfører   skal   man   være   fyldt   18   år,   have   speedbådskørekort   eller 
derover,   og   man   skal   være   godkendt   af   klubbens   speedbådsinstruktør   til   sejlads   i   netop   denne 
båd   og   i   nærheden   af   dykkere. 
På   alle   ture   skal   der   min.   deltage   2   godkendte   bådførere. 
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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: 
Båden   kan   sejle   i   isfri   farvande,   hele   året. 
Bådføreren   bestemmer   hvilke   forhold   der   kan   sejles   i,   men   CE-godkendelsen   på   13,8m/s   og 
2m   bølger   skal   overholdes. 
Med   dykkerudstyr   må   båden   maksimalt   have   8   personer   ombord   (normalt   sejles   med   6 
personer). 
Såfremt   lanternerne   fungerer,   kan   der   sejles   på   alle   tider   af   døgnet,   hvis   farten   nedsættes 
passende   (sikker   fart). 

 
 

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   dykkere   skal   ved   sejlads   være   iført   våd-   eller   tørdragt,   der   sikrer   mod   underafkøling   og 
giver   opdrift.   Dykkervestene   opfylder   lovkravet   om   redningsveste. 
Personer   uden   våd-/tørdragt   skal   være   iført   redningsvest.   Overvej   om   tørdragt   er   et   bedre 
alternativ   ved   sejlads   i   koldt   vand. 
Personer   i   vandet   bør   holde   sammen. 
Se   i   øvrigt   afsnit   9   om   alarmering. 

 
 

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

Beskriv,   hvordan   der   kan   tilkaldes   hjælp: 
VHF-radio   med   DSC    -   Ved   hjælp   af   den   automatiske   distress-knap,   udsendes   nødsignal   inkl. 
skibets   position.   Alternativt   kan   der   kaldes   mayday.   Normalt   kræver   brug   af   VHF-radio   et 
VHF-certifikat,   men   vi   ser   bort   fra   dette   i   nødstilfælde. 
Nødraketter    -   Vores   bådsæt   med   nødraketter   skal   være   let   at   få   fat   på,   så   de   hurtigt   kan 
betjenes   i   en   nødsituation.   Sættet   skal   min.   indeholde   2   røde   håndblus   og   2   røde 
faldskærmsraketter   der   er   indenfor   deres   anvendelsestid.   Desuden   kan   der   suppleres   med 
udløbne   raketter.   Se   danske   bådejeres   anbefalinger   til   nødraketter   på   bilag   1. 
Mobiltelefoner    -   De   fleste   deltagere   medbringer   mobiltelefoner   på   turene.   Nødopkald   til   112 
kan   foretages   uden   sim-kort/udlandstelefoni.   I   tilfælde   af   kæntring   kan   telefonerne   kun 
benyttes   hvis   de   opbevares   i   et   dertil   indrettet   etui. 
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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: 
Inden   man   forlader   havnen,   skriver   turlederen   en   kommentar   til   turen   på   klubbens 
hjemmeside   indeholdende:   Slæbested,   destination,   antal   personer   ombord. 

 
 

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   den   ansvarlige   bådførers   ansvar,   at   give   nye   passagerer   en   sikkerhedsinstruktion   inden 
afgang   fra   slæbestedet. 
Der   skal   informeres   om   brug   af   redningsvest   (eller   mangel   på   samme),   hvordan   den   påtænkte 
sejlads   forventes   at   forløbe,   hvad   man   bør   foretage   sig   i   en   nødsituation.   Nye   passagerer 
instrueres   i   at   holde   godt   fast   under   sejladsen   og   får   besked   på   at   de   SKAL   sige   til   hvis   de   føler 
sejladsen   er   for   hård.   Evt.   kan   de   tilbydes   pladsen   bag   føreren. 
 

 
 

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: 
Materielle   fejl   noteres   i   logbogen   og   meldes   til   Peter   Stenkilde. 
Den   ansvarlige   bådfører   underretter   klubbens   formand   om   øvrige   utilsigtede   hændelser. 
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