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Ad.1. BAGGRUND
Denne sikkerhedsinstruks for havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole følger de gældende
regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter på
Dybbøl Efterskole som oplæring i sejlads. Aktiviteterne med eleverne tager udgangspunkt i
retningslinjerne fra Dansk Kano & Kajak Forbund EPP1 niveau Havkajak.
Det er en forudsætning for elevens deltagelse i undervisningsforløb og samværsaktiviteter
til vands, at forældrene/værge har givet tilladelse til, at deres barn må deltage i
aktiviteterne. Dette sker skriftligt til Dybbøl Efterskole ved indflytning, eller inden
påbegyndelse af undervisningsforløbet, der inkluderer kajakaktiviteter. Derudover opfordrer
Dybbøl Efterskole forældrene til at sørge for, at barnet er dækket af en privattegnet
ulykkesforsikring, der omfatter den pågældende aktivitet.
Gennem skolens forsikring er Dybbøl Efterskole dækket af passageransvarsforsikringen.

Ad.2. INSTRUKS
Ad. 2. a. Identifikation af reder
Reder er forstander Jakob Carl Christensen, Ragebølskovvej 3, 6400 Sønderborg, tlf: 42 24
60 23.

Ad. 2. b. Sejladsaktiviteter
Punkt 1: Sejladsaktiviteternes geografiske område
Al undervisning og ture i havkajak foregår i kystnært og kendt farvand og under opfyldelse af
nærværende sikkerhedsinstruks.
Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup
Hav og Vemmingbund.

Punkt 2: Sejladsaktiviteternes tidsmæssige placering
Ture med overnatning og i ukendt farvand. Der henvises til punkt 7
Aktiviteterne foregår i perioden 1. april til 31. oktober og med vandtemperatur på minimum
10 grader målt på en meters dybde.

Punkt 3: Identifikation af risici
a. Kan eleverne svømme?
b. Har forældre/værge givet samtykke til sejladsen?
c. Har eleverne sygdom eller der skal tages hensyn til?
d. Hvordan foregår kommunikationen på vandet?
e. Hvilken påklædning har eleverne?
f. Hvad gør vi ved provokeret kæntring?
g. Hvad gør vi ved uprovokeret kæntring?
h. Hvad gør vi, hvis kajak eller udstyr driver væk fra kysten?

Punkt 4: Tiltag til at imødegå risici
Før start på kajakaktivitet søger instruktøren/læreren info om lokal-, bølge- og vejrudsigt via
www.dmi.dk, www.windfinder.com eller anden relevant hjemmeside. Dette gøres tidligst 24
timer inden sejlads påbegyndes og igen umiddelbart inden sejlads.
Hvis vejret ikke tillader sejlads aflyses det straks. Vi sejler i vind op til 5m/sek. Og på fladt
vand. Hvis disse forhold ikke er til stede flyttes til andet egnet lokalitet.
Skema for vandaktivitet udfyldes, se punkt 10.
4a: Deltagende elever skal være trygge ved at være i vandet. Dette sikres ved at eleverne
deltager i vandaktiviteter og arbejder med vandtilvænning.
4b: Elevernes forældre/værge skal ved indskrivning give samtykke til at eleven må deltage i
vandaktiviteter.
4c: Ved skolestart skal forældre/værge oplyse om handicaps eller sygdomme, der kan have
sikkerhedsmæssig betydning for den enkelte elev.
4d: Alle instruktører/lærere skal medbringe mobiltelefon i vandtæt cover. Eleverne
undervises i tegn og fagter som er relevante for havkajaksejlads.
4e: Eleverne oplæres i at klæde sig efter vejr og vind. Der skal altid bæres CE-godkendt
sikkerhedsvest. Er vandtemperaturen under 15 grader er våddragt, rojakke og vådsko
påkrævet.
4f: Den enkelte elev oplæres i sikkerhed omkring kæntring. Via vandtilvænningsøvelser
gøres eleven fortrolig med kæntringssituationer.
4g: Der laves klare aftaler med elever hver gang vi er på vandet. Der gennemføres en
morgenbriefing, så alle ved hvad der skal ske. Der dannes par, der skal være inden for
”råbeafstand”. Denne ”råbeafstand” er i omegnen af max 20 meter i stille vejr. Alle par skal
dog være under visuelt opsyn af en instruktør/lærer.
4h: Instruktøren/læreren sikrer sig at alt udstyr er trukket op på land ved f.eks. pauser. Alle
kajakker er mærket med skolens navn og adresse. Hvis en forlist kajak ikke umiddelbart kan
bringes på land, kontaktes 114 med information om situationen.

Punkt 5: Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Havkajakkerne skal være forsynet med to vandtætte skot, samt dæksliner og være fuldt
funktionsdygtige. Der anvendes udelukkende havkajakker af anerkendt mærke. Pt anvendes
RTM Ysak med finne, indkøbt i 2015.
Alle kajakker er udstyret med skolens navn og adresse samt telefonnummer, samt
sikkerhedsmærket fra Trygfonden.
Al beklædning er CE-godkendt. Alle deltagere anvender godkendt svømmevest i signalfarver
med refleks på skulder.
Al materiel kontrolleres regelmæssigt for skader og anvendelighed.

Instruktøren/læreren kan, afhængig af sejladsaktivitetens karaktermedbringe følgende:
Paddelfloat, lænsepumpe, reservepagaj, groupshelter, kontaktline, bugserline,
førstehjælpsudstyr, reparationsudstyr, ekstra tøj, forplejning samt personligt
sikkerhedsudstyr.

Krav til elever:
•

Elever er bekendt med kommunikations- og sikkerhedsprocedure.

•

Alle har prøvet at svømme med svømmevest og har arbejdet med
vandtilvænning

•

Alle bærer svømmevest og er påklædt efter vejr, vind og vandtemperatur.

•

At forældre har accepteret at eleven deltager i vandaktivitet.

•

At alle er bekendt med ”dagens program”

•

Ingen færdes på vandet uden ansvarlig instruktør.

Punkt 6: Underviser og kompetencer
Forventninger og krav til underviserne i havkajakaktiviteter er:
•

At man er myndig og udviser godt sømandsskab, samt overholder
søfartsreglerne.

•

At man er uddannet EPP 1 havkajakinstruktør

•

At man efterlever instruktørkompetencer og -færdigheder.

•

At man er bekendt med den aktuelle vejrsituation og planlægger efter denne.

•

At man som minimum har 6 timers førstehjælpskursus.

•

At man altid bærer godkendt svømmevest og er påklædt efter vejr, vind og
vandtemperatur.

•

At der tages specifikke hensyn til elever med særlige behov.

•

Inden sæsonstart har alle instruktører deltaget et genopfriskende
sikkerhedskursus ved en ekstern instruktør.

Punkt 7: Beskrivelse af operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og
passagerer
Der er en normering på max. 8 elever pr. EPP 1 instruktør.

På længere ture og ture med overnatning skal den ansvarlige være uddannet EPP2
instruktør.

Punkt 8: Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke
Det grundlæggende princip for al sejlads hedder ”tur efter evne.” Ved ulykke
alarmeres redningstjenesten via mobiltelefon (112). Derefter kontaktes skolens
forstander. Eleverne er instrueret i at blive samlet ved en ulykke. Eleverne er
instrueret i at gå på land hvis det er muligt.

Punkt 9: Forholdsregler som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker
Alle instruktører/lærere medbringer mobiltelefon i vandtæt cover.

Punkt 10: Forholdsregler, som sikrer, at oplysninger om antallet af personer om bord er
kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion
Dybbøl Efterskole anvender ”Skema til vandaktivitet” (se bilag 1) til sikring af information
om antal deltagere, destination/turbeskrivelse, forventet hjemkomst samt telefonnr. på
deltagende undervisere.
Skemaet udfyldes af den turansvarlige og opbevares på skolens kontor. Der er ligeledes et
skema ved isætningsstedet, her påføres ændringer.

Punkt 11: Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye
deltagere
Der gives altid ved sejlads start sikkerhedsinstruks inden sejladsens start se punkt 5.

Punkt 12: Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser
eller ulykker
I forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisning i vandaktiviteter
gennemføres en evaluering ved sæsonafslutning. Denne evaluering forgår efter
sæsonafslutning. Denne evaluering har til hensigt at følge op på utilsigtede hændelser og
justeringer af procedurer.
I forbindelse med pressehåndtering i tilfælde af utilsigtede hændelser foregår følgende:
Forstander varetager al presse- samt forældrekontakt.

Bilag 1
Procedure og skema for vandaktivitet på Dybbøl Efterskole
Indledning:
Nedenstående skema udfyldes, afleveres til skolens kontor.
Inden planlægning af sejltur, fortages der altid en risikovurdering af det faste personale, hvor
forhold som konflikt risiko og hvilke/antal børn, som deltager i aktiviteten.
Forstander orienteres altid som minimum pr SMS om planlagt aktivitet.
Tid og sted for turen skal aftales med det personale som er tilbage på skolen, samt fremgå
skriftligt. Personalet som er på tur skal altid kunne kontaktes pr telefon.
Ved sejlads i havet:
Det er kun det personale der har gyldig EPP 1 havkajakinstruktør-uddannelse der må forestå
havkajaksejlads på Dybbøl Efterskole.
Dato og forventet
afgang og hjemkomst:
Adresse for aktiviteten:

Fartøj/fartøjer der sejles
med:
Deltagende Elever:

Hvilke elever skal
medbringe medicin.
Deltagende
medarbejdere:
Vejrforhold:

Vandtemp.:

Lufttemp.:

Vindhastighed og –retning:
Nummer på medbragt
mobiltelefon:
Godkendelse af leder
Forstander Jakob Carl Christensen, tlf 42 24 60 23/ priv. Adr: Solsikkevej 4, 6440 Augustenborg

