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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer
Udarbejdet:
10. april 2012 18:35

1. Identifikation af rederen
Skriv navn og adresse på rederen; Den person eller det organ, som har ejerskab af
sejladsaktiviteterne:
Samsø Naturskole. Samsø Kommune, Naturafdelingen, Langørevej 12, 8305 Samsø.

2. Beskriv sejladsaktiviteter
Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og
begrænsninger for sejladsen (Vindtemperatur, Vandtemperatur, Lufttemperatur etc.):
Samsø Naturskole gennemfører sejladsaktiviteter som led i naturskolens undervisnings- og
aktivitetstilbud. Der kan sejles i perioden fra 1. april til 31. oktober og kun under rolige vejr-,
vind-, bølgeforhold.

3. Identifikation af risici
Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Beskriv
sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter:
Ved vindstyrker over 6 m/sek i middelvind og/eller i kraftige vindstød kan jollerne være
vanskelige styre og fremdrive med årer. Ved grov tilsidesættelse af sejladsreglerne kan joller
kæntre eller deltagere kan falde over bord. Benzindrevne påhængsmotorer kan bryde i brand.

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):
Der sejles kun under rolige vindforhold - hvilket her betyder ved vindstyrker under 6 m/sek i
middelvind. Ved kæntring og/eller mand over bord vil en motordrevet følgebåd kunne assistere
inden for meget kort tid. Ved sejlads med benzindrevet påhængsmotor medbringes 2 kg.
pulverslukker.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/anvisninger er
beregnet til:
Beskriv det udstyr, der skal være om bord/bruges i forbindelse med
sejladsaktiviteterne:
Beskriv krav til passagerer/elever:
Samsø Naturskole benytter følgende to jolletyper: Som følgebåd benyttes en 15 fods
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glasfiberjolle model, Ryds 460. Jollen er forsynet med en 15 hk. påhængsmotor og må kun føres
af naturskolens ansatte. Jollen er forsynet med opdriftmiddel, således at den flyder vandfyldt
med 5 personer, motor og fuld last. Jollen er godkendt af det svenske "Sjøfartsverket". Max.
bemanding: 5 personer. Naturskolens besøgende kan benytte aluminiums-joller model, 440
Fishing. Alu-jollerne kan benyttes som ro-både eller - under særlige forudsætninger - forsynes
med påhængsmotorer på 2½ eller 4 hk. Alu-jollerne er forsynet med opdriftmiddel, så de flyder
vandfyldt med 4 personer, evt. motor og fuld last. Jollerne er bygget i henhold til Nordisk
Bådstandard og godkendt af Norsk Veritas samt CE godkendt og mærket i kategori C som
kystfartøj. Max. bemanding: 4 personer. Under enhver sejlads er alle joller udstyret med årer,
åregafler, anker med ankerline samt øse fastgjort til jollen. Ved sejlads med benzindrevet
påhængsmotor medbringes desuden en 2 kg. pulverslukker, reservebrændstof, kasteline,
slæbetov, mobiltelefon, vandtæt spand med pyroteknisk nød- og opmærksomhedsignaler, kniv og
kompas. Alle, der deltager i sejladsaktiviteterne, skal være iført typegodkendt redningsvest med
en opdrift på min. 100 Newton. Redningsvesten skal være af passende størrelse og lukket
korrekt. Deltagernes påklædning skal være tilpasset vejr, årstid og aktivitet. Under sejlads må
deltagere ikke være iført waders.

6. Besætningen og dens kompetencer
Beskriv krav til besætningens (de personer, der skal passe på passagerer/elever)
størrelse og kompetencer:
Alle sejladsaktiviteter ledes af en naturskolemedarbejder med et indgående kendskab til
sejladsområdet samt de benyttede joller og øvrige udstyr. Sejladslederen er ansvarlig for, at alt
udstyr er i korrekt og godkendt stand. Sejladslederen vurderer, hvordan det aktuelle vejr vil
kunne påvirke aktivitetens sikre gennemførelse og kan derfor til enhver tid aflyse eller afbryde
en aktivitet uden forudgående varsel. Når jollerne anvendes som ro-både på lavt vand stiller
naturskolen ikke krav til besætningens sejladsmæssige kompetencer. Ved sejlads med
påhængsmotor må jollerne kun betjenes af voksne med sejladserfaring. Besætningen skal sikre,
at ingen person mod sin vilje deltager i sejladsaktiviteterne.

Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
Beskriv operative begrænsninger:
Geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal
personer om bord:
Inden en sejlads bliver alle deltagere gjort bekendt med sejladsområdets geografiske
afgrænsning. Området vil være defineret af flydebøjer eller andre faste og synlige markeringer.
Sejladsområdets geografiske afgrænsning vil afhænge af- og blive tilpasset deltagernes alder,
kompetencer og det aktuelle vejr. Den sejladsansvarlige sikrer, at jollerne til enhver tid kan
komme i kontakt med hinanden (her defineret som prajehold eller signalsynsvidde). Der må
aldrig være flere personer i en jolle, end den pågældende jolle er godkendt til.

8. Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke
Beskriv hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, for eksempel hvis
båden er kæntret og alle ligger i vandet:
Sejladsaktiviteter med besøgende gennemføres næsten altid på vanddybder, hvor deltagerne
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kan bunde. Ved kæntringer eller mand over bord vil deltagerne derfor normalt kunne vade i land.
Når der lejlighedsvis sejles på dybere vand, vil det ske i en naturlig tidevands-rende i Stavns
Fjord. På begge sider af renden er vandstanden så lav, så deltagerne kan bunde. Det skal
bemærkes, at alle joller kan flyde fulde af vand og med det godkendte antal personer og grej om
bord. Ved alle sejladsaktiviteter benyttes motordrevet følgebåd, som føres af sejladslederen.
Følgebåden kan på meget kort tid være fremme ved en kæntret jolle og samle deltager op.

9. Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved
ulykker
Beskriv hvordan der kan tilkaldes hjælp - også hvis båden er kæntret:
Sejladsleder medbringer altid mobiltelefon og vil kunne tilkalde hjælp ved ulykker. Naturskolens
øvrige ansatte er altid bekendt med en given sejlads og kan tilkaldes, hvis der opstår behov for
yderligere assistance. Ved de fleste sejladsaktiviteter har naturskolen både en medarbejder på
land og en medarbejder i følgebåden, der begge overvåger aktiviteten.

10. Forholdsregler som sikrer, at oplysning om antallet af personer om
bord er kendt og opbevaret i land og let tilgængelig i tilfælde af en
redningsaktion
Skriv hvordan oplysning om antallet af personer registreres og opbevares i land:
Ved enhver sejladsaktivitet er deltagerantallet kendt og registreret på naturskolen sammen med
øvrige oplysninger om gruppen.

11. Forholdsregler som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion
til nye ombordværende inden sejladsens start
Beskriv hvem, der skal give instruktion, samt hvornår og hvordan det skal foregå:
Sejladslederen giver inden en sejladsaktivitet en grundig instruktion, hvor alle deltagere samles
ved jollerne og bliver gjort bekendt med sejladsområdets udstrækning, jollernes og udstyrets
anvendelse og øvrige retningslinjer for sejladsen. Ved besøg af børnegrupper udleveres
instruksen desuden skriftligt til lederen/læreren. Instruksen kan desuden ses på naturskolens
hjemmeside.

12. Hvordan følges op på utilsigtede hændelser og ulykker
Skriv hvem, der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det
skal foregå:
Den sejladsansvarlige skal omgående meddele til lederen af Samsø Naturskole, hvis der er sket
utilsigtede hændelser eller ulykker. Der påhviler herefter lederen at sikre sig det fulde kendskab
og følge op på hændelsen så hurtigt som muligt. Dette kan være ved henvendelse til den
besøgende gruppe, skole eller institution. Det påhviler desuden lederen at beslutte, om
hændelsen giver anledning til at ændre i de gældende retningslinjerne for sejlads.
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