
Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer 
 

Udarbejdet: 11. marts 2021 08:27 

 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?  

Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer):  

11 kanoer, Linder 525 

 

1. Identifikation af rederen 

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har 

ejerskab af sejladsaktiviteterne:  

Aqua Akvarium og Dyrepark, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg 

Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet af Aqua Naturfagscenter 

 

 

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: 

Kanosejlads i perioden 1/5 – 31/10 med skoleklasser på Vejlsø, Almindsø og Brassø under 

gunstige vejr- og temperaturforhold: Vandtemperatur min. 10 °C – Vindhastighed maks. 6 m/s. 

Sejladsen indeholder oplæring i kanosejlads og lejlighedsvis kæntringsøvelser. 

 

3. Identifikation af risici 

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) 

beskrevne sejladsaktiviteter: 

a) Kæntring 

b) Træthed eller ikke tilstrækkelige kræfter hos eleverne 

c) Afkøling i vand eller luft 

d) Hurtigt vejrskifte til stærk vind og/eller tordenvejr 

 

 



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 medbringes altid minimum en mobiltelefon i vandtæt pakning med på turen, så der kan 

ringes efter hjælp. 

 

a) Alle bærer CE godkendte redningsveste. Max. 3 elever i hver kano med hver én paddel. Regler 

for god sejlads og opførsel samt grundlæggende teknik gennemgås inden sejladsen påbegyndes. 

Naturvejlederen på turen skal være i stand til at bjerge kano og passagerer. Minimum 2 kanoer 

sejler med kun 2 personer i hver, således der er mulighed for at bjerge elever, der er faldet 

overbord. Der sejles altid i grupper – ingen sejler alene. Der sejles med elever fra 6. klasse og 

opefter. Kano med lærer danner bagtrop. 

  

b) Lærer og naturvejleder sørger for, at eleverne er fordelt hensigtsmæssigt i kanoerne. 

 

c) Deltagere bedes påklædt efter vejret. Der sejles kun i perioden 1/5 – 31/10 under gunstige 

vejr- og temperaturforhold og i afgrænset farvand: Vandtemperatur min. 10 °C – Vindhastighed 

maks. 6 m/s. 

 

d) Vejrudsigter vurderes inden sejlads. Ved vind over 6 m/s eller tordenvejr aflyses sejladsen. 

Ved pludseligt skiftende vejrforhold på turen afbrydes sejladsen og der søges ind til land. 

 

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens 

anvisninger er beregnet til: 

Linder 525 kanoer. Godkendt til skolebrug og til at bære 3 personer. 

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og 

hvordan det vedligeholdes: 

Sæder, padler, CE godkendte redningsveste. Alt udstyr efterses inden og efter kanosejladsen. 

Naturvejleder/Kanoinstruktør medbringer taske, der indeholder, mobiltelefon i vandtæt pakning 

og førstehjælpsudstyr. 

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: 

Deltagere forventes ikke at have nogen kompetencer i kanosejlads, og derfor gives der en 

grundig instruktion inden turen i, hvad der er vigtigt at være opmærksom på.  

 

 

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: 

Naturvejlederne på turen skal have gennemført kanokursus og besidde gyldigt førstehjælpsbevis.  

 

 



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: 

Der sejles på udelukkende på Vejlsø, langs bredden af Brassø og langs bredden af Almindsø, 

maks. 3 personer pr. kano, fra 1/5-31/10 og kun dagstimerne 

 

 

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 kanoer sejler sammen – der er ingen, der sejler alene. Der er mobiltelefon med på turen, så 

der kan ringes 112 hvis nødvendigt. Der sejles kun langs bredden af søerne. 

 

 

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

ulykker 

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: 

Der er mobiltelefon med på turen i vandtæt pakning. Der er førstehjælpsudstyr med på turen. 

 

 

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 

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den 

planlagte rute registreres og opbevares i land: 

Antal personer, tidsrum, dato, antal kanoer og navn + tlf. på naturvejlederen og destination 

noteres på tavlen ved naturvejlederkontoret 

 

 

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: 

Alle ture opstartes med gennemgang af udstyr, teknik til sejlads i kano, sikkerhed og god 

opførsel/godt sømandskab på søen.  

 

 



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: 

Efter turen mødes lærer og naturvejleder og gennemgår turen og sikkerhedsinstruksen. Alvorlige 

hændelser behandlers i stedets sikkerhedsudvalg. Ændringer i procedurer indarbejdes i ny 

sikkerhedsinstruks, som efterfølgende gennemgås med øvrige naturvejledere på stedet, så alle 

er orienterede. 

 

Sikkerhedsinstruks revideres hvert år inden sæsonstart. Senest revideret: 11/3 2021 

 

 

 

 


