
Når vi bevæger os ud på havet for at 
opleve nye eventyr, siger vi samtidig 
farvel til noget af den sikkerhed, vi 
normalt nyder på land. Derfor har vi 
selv et ansvar for at fylde det hul af 
usikkerhed, som opstår når vi slipper 
fortøjningerne.



Tak til sejlklubben …og til jer for interessen i sikkerhed til søs i den brede kontekst

Spørgsmål og kommentarer tager vi efterhånden, som de opstår ☺





• Introduktion af Lars Asp Møller

• En lille markedsundersøgelse

• Det er dit ansvar

• Søvejsregler, loven og efterretninger

• Skibet og udstyr

• Besætningen og personligt udstyr

• Sejladsplanlægning

• Stående instrukser og kontrollister

• El ombord

• Repetition af nødsignaler

• HJÆLP!

• Hele 2 gratis tilbud



… og jeg har stadig meget at lære …



Jeg har sejlet som gast og skipper i mange forskellige bådtyper, der spænder fra 
små joller og folkebåde op til større sejlyachter og marinehjemmeværnsfartøjer 
(op til 28m). Jeg var i en kort årrække den stolte ejer af en Bianca 28.

Jeg startede min sejlerkarriere som spejder. Siden midt 80’erne har jeg brugt en 
stor del af min fritid som aktiv kapsejler, og jeg har igennem årene besejlet det 
meste af de indre danske farvande. I 2017 krydsede jeg Atlanterhavet, og siden 
har jeg også sejlet i Caribien på sejlerferie. Jeg har været sejlerinstruktør i Kolding 
Sejlklub igennem flere år. Lige nu er jeg flotillechef i flotille 135, som er 
Marinehjemmeværnet i Kolding, hvor jeg også er fartøjsfører. 

Jeg har sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad, og jeg har certifikater i 
ledelse, udvidet førstehjælp, Medicinkiste C, sygdomsbehandler, tekniske 
navigationsmidler, SAR, motorbetjening, brandbekæmpelse, SRC/DSC, militær 
radiokommunikation og søredningsmateriel. Jeg har erhvervet flere certifikater 
fra Ocean Drivers Academy, og så er jeg CMAS ** dykker.





• Hvor mange har ingen sejladsbeviser?

• Hvor mange har duelighedsbeviset?

• Hvor mange er yachtskipper 3?

• Hvor mange er yachtskipper 1 uden/med sønæringsbevis?

• Hvor mange har sejlet langtursejlads?



…men det er ikke nok kun at have et 
bevis  …

…vi skal også altid huske på, at tænke os 
godt om …



• Skibsføreren har pligt til at sikre, at skibet er i sødygtig stand, samt at planlægge en 
sikker sejladsrute ved anvendelse af relevante og opdaterede informationer, samt 
ansvaret for en sikker udførelse af sejladsen i henhold til gældende regler

• Skibsføreren af ethvert skib skal sørge for, at der uden for havn og ved ankring til 
stadighed opretholdes en sikker brovagt

• Skibsføreren har pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejde ombord, så det kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og til at give den fornødne 
instruktion, inden arbejdet udføres

• Som besætningsmedlem skal du udvise fornøden forsigtighed under arbejdet om bord

• Du har pligt til at medvirke til at undgå eller begrænse ulykker om bord

• Er skibet i fare, eller foreligger der anden nødstilstand, skal du og enhver anden 
søfarende yde hjælp uden opfordring hertil (sømands-eden)

• Vær opmærksom på god personlig hygiejne og på din egen, og de andre 
besætningsmedlemmers, sundhedstilstand





• Søvejsregler - herunder dybvands- og trafikruter, trafiksepareringssystemer, 
broer, vindmølleparker, boreplatforme, forbuds-, skyde- og øvelsesområder

• Søloven

• Vagtholdsbekendtgørelsen

• Politivedtægter

• Efterretninger for søfarende (Notice to Mariners)

• Havnelodser

• Radiokommunikation

• Dokumentation - herunder logbøger, som blandt andet kan give vigtig viden 
til bestiksejlads (retsdokumenter ved søforhør)





• Skrog og stabilitet - inkl. nødreparation

• Rig og sejl, motor og styring - inkl. manuel styring, værktøj og reservedele 

• Anker og kæde

• Fødevareopbevaring og rengøringsmidler

• Nødstrøm og watermaker - inkl. håndholdt

• Navigationsudstyr - elektronisk og manuelt (kalibrering) 

• Kommunikation - VHF, EPIRB, SART, AIS, NAVTEX, satellit, pyroteknik, 
navigationslys, dags- og lydsignaler

• Medicinkister, førstehjælpsudstyr, personlige medicin og medicinlister 

• El- og gassystem - opbevaring af benzin og gas

• Alarmer, brand- og redningsudstyr





• Personlige certifikater, kompetencer og erfaring (øvelser)

• Sikkerhedsudstyr - handsker, sko/støvler, livline, kniv, redningsvest (Safty Of 
Life At Sea - SOLAS) med lys og evt. også med Personal Locator Beacon (PLB)

• Grab Bag

• Pandelampe

• Synligt, regntæt, tørt og varmt tøj

• Personlig hygiejne, solcreme og vaccinationer

• Kroniske sygdomme og medicin

• Passage af flugtveje











• Hvor lang tid strækker sejladsen sig over, i hvilket klima og i hvilke områder

• Vejrudsigten, efterretninger for søfarende og andre kilder (planche 12 -
efterretninger)

• Er der færge- og trafikruter, vindmølleparker, nødhavne, olieboreplatforme, 
broer, trafikseparationssystemer eller store niveauforskelle i havbunden og 
hvilke fyr passerer vi

• Hvor er der lavtvandsområder, og er der snævert farvand som skal passeres

• Kan vi møde bådflygtninge

• Hvordan kan havnene tilgås - lys, vindretning, tidevand og strømforhold

• Skal der bruges specialkort, alternativt hvor skal der zoomes på vektorkort

• Stående ordre, procedure, vagthold, vagtplan og ansvarsfordeling

• Kontakt i land - Landmand







Jeff Cote - Pacific Yacht Systems



• Svarer produktionen til forbruget (sejlads og anker)

• Er der batterikapacitet nok

• Har vi de rigtige adaptere til landstrøm

• Forskellige faste kilder til produktion (motor, generator, vind, hydro, sol)

• Nødkilder (små transportable solpaneler)



DU SKAL VÆRE 
BEVIDST OM  

NØDSIGNALER



Mayday Mayday Mayday

This is 

Jolly Jolly Jolly

Call Sign OVGT

MMSI 012345678 (hvis nødalarm sendt på DSC)

Mayday, Jolly, Call Sign OVGT, MMSI 012345678 
Our position is 5755N 01058E

We are 6 persons on board
One person over board, Jolly is sinking after kollision 

with another ship, we enter the liferaft bringing a SART
Over

Nødalarm

Opkald

Melding

Aktivering af DSC-knap

Udsendelse af nødalarm, MMSI, hændelse og (GPS-position)



• Landmand

• Forsvarets redningshelikoptere 

• Søbaserede redningstjenester

• Søværnet 

• Marinehjemmeværnet

• Erhvervstrafikken

• Andre sejlere

• Radio Medical Danmark

• 1-1-2



https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende-and-bemanding/sygdomsbehandler/radio-medical-optegnelse



https://www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende-and-bemanding/sygdomsbehandler/radio-medical-optegnelse

A - Airway (frie luftveje)
B - Breathing (vejrtrækningsfrekvens)
C - Cirkulation (kapillærrespons, puls og blodtryk)
D - Disibillity (bevidsthedsniveau og pupilreaktion)
E - Expose (overfladisk total undersøgelse og temperatur)







Vil du med ud og sejle?

• Funktioner ombord
- Fartøjsfører
- Næstkommanderende
- Navigatør
- 2 Radiogaster
- 2 Motorpasser/Kran
- Sygdomsbehandler
- Hovmester
- 3 Gaster/GB-fører

• Træning, sejltid og erfaring i alt yachtskipper-pensum på et skib over 15 meter 

VI MANGLER GASTER!







Jeg har nu brugt tiden, som I har bevilget mig til at fortælle lidt omkring sikkerhed til søs. 

Tilbage har jeg kun en forhåbning om, at I har fået udbytte af aftenen ...
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