
Sikkerhedsinstruks For sejlerskolen Brejning gældende for:       

Skolebåde der benyttes til sejlads, primært af klubbens medlemmer, samt gæster der har udfyldt blanket for 
sejlads i klubbens både. 

Sejladsområde: 
Vejle fjord, begrænset af en linje mellem Kasseodde flak og bjørnsknude. 

Hvornår: 
Der sejles perioden mellem 1. april og 1. november, der sejles i dagtimerne og ikke i varslet middelvind / vindstød 
over 10 / 15 Meter i sekundet. (DMI) 

Risikovurdering: 
Husk altid ved ulykker bevar roen og de 4 Hovedpunkter 
1. Stands ulykken  2. Giv livredende førstehjælp  3. Tilkald nødvendig hjælp  4.Giv almindelig førstehjælp 

Overbordfald: 
Der er altid ved sejlads i lystbåde fare for overbordfald og derfor er det et krav at der bæres svømme- eller 
redningsvest under hele opholdet ombord. 

Kulde: 
Kulde vil altid udgøre en fare ved sejlads, og derfor skal påklædningen altid afpasses efter vejret, især ved sejlads i 
de kolde perioder,  personlig udstyr bør indeholde regntøj handsker  og hovedbeklædning. 

Brand: 
Faren for brand ombord er begrænset. Rygning ombord er ikke tilladt, og der bør ikke medtages brandbare 
væsker. 

Grundstødning: 
Der findes ingen landløse grunde i vejle fjord, så ved grundstødning vil der normalt kunne vades i land. 
Ved grundstødning på kyst med pålandsvind begrænses skaden ved bjærgning af sejl, og om nødvendig påkaldes 
hjælp for bjergning. Ved fralandsvind vil der normalt kunne ”sejles” fri af grunden. 

Lækage: 
Ved tegn på lækager sejles mod havn og man vurdere skade og omfang. 
Mindre lækager kan ofte stoppes/begrænses med klud eller lignende. 
Kan vand i båden ikke med øse begrænses til under køjebunde forlades kahytten. 
Er der fare for menneskeliv og båd tilkaldes hjælp på telefon 112. Bliv i båden så længe som mulig. 

Mastehavari: 
Ved havari på mast eller rig bjerges sejl og der kastes anker for at undgå yderlige skade. Er det ikke muligt at sejle 
videre uden assistance tilkaldes hjælp fra klubben eller nærværende både. For at undgå panik kan politi kontaktes 
på telefon 114, der også kan være behjælpelig med formidling af hjælp. 

Ulykker: 
Det anbefales altid at have mindst 2 mobiltelefoner ombord. 
Ved alvorlig ulykke med fare for liv og helbred Tilkaldes hjælp fra alarmcentral telefon 112, og eller fra 
nærværende både med nødsignal (begge arme op og ned ) fra fordækket  

Nyttige numre: 
Ved ulykke med fare for helbred tlf. 112 
Kontakt politi tlf. 114 
Ansvar for både tlf. 5338 8981 Formand tlf.  6038 3478 kasser tlf.    4092 2434 


