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Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer 
 

Udarbejdet: 1. marts 2014 16:43 
 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Kajak 

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

20 stk. kajakpolokajakker 

 

1. Identifikation af rederen 

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

ejerskab af sejladsaktiviteterne: 

Viborg Ro- og Kajakklub, Erik Menvedsvej 28-30, 8800 Viborg 

 

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: Kajakpoloarrangementer for firmaer og private 
i forbindelse med udflugter, polterabends mv. Afholdes kun i perioden maj-september. Afholdes 
kun i dagslys med deltagelse af minimum 2 instruktører/polospillere fra Viborg kajakklub. 
Afholdes ikke i stormvejr. Aktiviteten foregår på badeanstalten i Nørresø i Viborg på Gefionsvej. 
 

 

3. Identifikation af risici 

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

beskrevne sejladsaktiviteter: Overbordfald, nedkøling, drukning. Fysiske skader i forbindelse 
med spillet. 
 

 

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): Kajakpolo er en kontaktsport hvor spillerne må kæntre hinanden 
ved boldbesiddelse. Alle spillere er iført sikkerhedsudstyr i form af hjelm med visir samt 
svømmevest med sidepolstring. Spillet bliver konstant overvåget af minimum 2 medlemmer fra 
Kajakklubben, hvoraf den ene hele tiden er på vandet i en kajak, og den anden står på broen 
hvor der er det bedste overblik. Deltagere bliver inden aktivitetens start, vejledt i 
sikkerhedsregler til vands, ligesom de bliver vejledt om reglerne for spillet. 
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5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens 

anvisninger er beregnet til: 10 kajakker i glasfiber samt 10 kajakker i polythylen. Alle 20 er 
bygget til kajakpolo. 
 
Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og 

hvordan det vedligeholdes: Ingen krav til udstyr udover pagaj til roeren. Alle skal til enhver 
tid være iført svømmevest. 
 
Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: Alle 
deltagere er inden arrangementet gjort bekendt med, at fulde mennesker nægtes adgang til 
aktiviteten, ligesom deltagere der er til grov ulempe eller fare kan bortvises. 
 

 

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: Der skal til enhver tid befinde sig minimum 2 medlemmer fra kajakklubben under 
arrangementer der vedrører kajakpolo. Der kan skønsmæssigt nøjes med en instruktør hvis 
aktiviteten alene omfatter en rotur eller rulletræning, og der ikke deltager mere end 5 roere 
udover instruktøren. 
 

 
 

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 må kun være en person i hver 
kajak, og instruktørernes anvisninger skal til enhver tid følges.  
 

 
 

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: Aktiviteten kajakpolo udføres altid meget tæt på land, og under opsyn af 
kyndige medlemmer fra klubben der alle har gennemgået sikkerhedskursus i kajakroning. 
Instruktørerne er til enhver tid klar til at komme roerne til undsætning ved ulykker og lignende. 
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9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved 

ulykker 

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Medlemmer/instruktører er altid i besiddelse af 
mobiltelefon og kan via denne tilkalde hjælp. 
 

 
 

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: 

Der er forinden arrangementet aftalt antal deltagere og hvilket tidsrum aktiviteten foregår. 
 

 
 

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: Sikkerhedsinstruktionen er udfærdiget af træner/instruktør af kajakpolo. Instruktionen 
gives af det ansvarlige medlem som afholder aktiviteten. Instruktionen gives alle deltager inden 
aktiviteten påbegyndes. 
 

 
 

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: Kajakpolointruktøren fra klubben følger sammen med bestyrelsen fra Viborg 
kajakklub op på utilsigtede hændelser og ulykker senest en uge efter en evt. hændelse. 
 

 


