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Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde
under 15 meter(speedbåde)
1. Emner

Den prøveaflæggende skal herunder sikre
dig,

2. Prøvekrav
3. Rammer for prøven

• at sikkerhedsudrustning og redningsmateriel er
på plads og i orden,

4. Prøveaflæggelsen

• at fartøjet er gjort søklart,

5. Bevis

• at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om
anvendelsen af denne og,

6. Prøvegebyr

• at besætningsmedlemmerne er klar over deres
opgaver under sejladsen.

7. Registrering
8.Fornyet prøveaflæggelse

Den prøveaflæggende må endvidere være klar
over, hvilket redningsmateriel og sikkerhedsudstyr, der findes om bord, og kunne anvende dette efter deres formål.

1. Prøven for førere af visse
motordrevne fritidsfartøjer
Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af “Bevis for førere af visse motordrevne
fritidsfartøjer med en bruttotonnage under
20".

Styring, manøvrering og sejlads med
visse motordrevne fritidsfartøjer
Den prøveaflæggende skal kunne:

Prøven er en praktikprøve omfattende:

• afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle,

• Søvejsregler

• bakke mellem pæle eller bøjer,

• Fartøjskendskab

• styre efter kompas og fjerntliggende punkter,

• Styring og manøvrering af en hurtiggående
motorbåd

• accelerere og foretage korrekt
hurtig-stop,

• Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre
fartøjer •

• manøvrere fartøjet i høj fart i frit farvand,
• omskifte mellem frem og bak samt fritstille
skruen,

• Søsikkerhed
• Beskyttelse af havmiljøet

• regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning),

• Fritidsfartøjers maskineri

• indstille evt. trimror, så det passer til aktuel
marchfart og bølgehøjde,

2. Prøvekrav for førere af visse
motordrevne fritidsfartøjer med en
skroglængde under 15 meter

• tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen,
• foretage en mand-over-bord manøvre efter
nedenstående retningslinier:

Søvejsregler
Den prøveaflæggende skal have kendskab til
de for speedbådssejlads relevante afsnit i De
Internationale Søvejsregler, reglerne 1, 2, 5,
6, 8, 13, 14, 15, 17 og 19.

1. Prøveholderen udkaster “mand-over-bord
bøjen” (MOB-bøjen). Samtidig varskoes:
“Bjærgemærs over bord”.
Der lægges vægt på, at prøveaflæggeren udviser selvstændigt initiativ og foretager
følgende:

Fartøjskendskab
Den prøveaflæggende skal have kendskab til
almindelig anvendelse af knob og stik. Dette
demonstreres ved, at fortøjninger mv. behandles korrekt i alle forekommende
situationer.

2. Så hurtigt som muligt kaster en redningskrans ud til MOB-bøjen. Dette kan evt. blot
markeres.

Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise 3. Etablerer udkig efter bøjen.
et sådant kendskab til fartøjets konstruktion
og udrustning, at du kan forestå klargøring til
sejlads.
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• de vigtigste nødsignaler og deres
anvendelse.

4. Forbereder grej til indfangning og ombordtagning af en overbordfalden (line, evt.
fortøjning o.lign., men IKKE bådshage).

Fritidsfartøjers maskineri
Den prøveaflæggende skal demonstrere
kendskab til:

5. Foretager en sådan manøvre, at fartøjet
kommer helt hen til bøjen og ligger stille ved
den i så lang tid, at det er realistisk f.eks. få
en line rundt om en overbordfalden. Bøjen
må ikke påsejles eller samles op ved hjælp af
en bådshage.

• udluftning af evt. motorrum,
• måling af brændstofbeholdningn om bord og
beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder,

Den prøveaflæggende skal desuden kunne redegøre for, hvorledes en bevidstløs person
kan bjærges ombord i det til prøven anvendte
fartøj med anvendelse af den aktuelle besætning minus en person.

• motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres
for udluftning af brændstofsystemet,

Den prøveaflæggende skal kunne redegøre
for/demonstrere/vise, at vedkommende

• kontrol af motorens kølesystem,

• ved hjælp af gentagne pejlinger kan afgøre, om
der er fare for sammenstød med observerede
skibe,

Den prøveaflæggende skal være bekendt
med:

• motorens smøreoliebeholdning og supplering
heraf,
• nødstop af motoren.

• forebyggelse af brand i fartøjets brændstof,

• i tilfælde af fare for sammenstød kan anvende
vigereglerne nævnt i De Internationale Søvejsregler,

• forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt,
• anvendelsen af brandbekæmpelsesudstyr, der
er hensigtsmæssigt i mindre fartøjer.

• er klar over vigtigheden af til stadighed at opretholde behørigt udkig og at sejle med sikker
fart,

Bemærkninger: Den prøveaflæggende skal
desuden have et praktisk kendskab til de for
denne prøve relevante pjecer udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd.

• har kendskab til afstandsbedømmelse og standselængde specielt ved høj hastighed,
• kender betydningen af den lokale
farvandsafmærkning,

Personer, der har bestået prøven for førere af
visse motordrevne fritidsfartøjer, anses tillige
for at have bestået praktikprøven til “Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere”.

• kender almindelige maritime udtryk som f.eks.
styrbord, bagbord, agter, luv, læ osv.,
• har kendskab til lokale sejladsbestemmelser,
• er bekendt med reglerne for beskyttelse af havmiljøet (olieudslip og affald) og lokale politivedtægter og fredningsbestemmelser.

Personer, der alene har bestået praktikprøven
til “Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere” anses ikke for at have bestået “Prøven
for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer”.

Søsikkerhed
Den prøveaflæggende skal kunne redegøre
for:

3. Rammer for prøven

• hvorledes en slæbetrosse til / fra andet skib kan
fastgøres om bord i eget fartøj,

Krav til prøvefartøjet Prøven skal afholdes i
et fartøj, der opfylder følgende betingelser:

• hvorledes anker og evt. drivanker anvendes,

1. skroglængden skal være under
15 meter, men mindst 4 meter

• fartøjets begrænsninger i dårligt vejr,
• hvorledes personers placering om bord er af betydning for sikker sejlads, specielt i dårligt vejr,

2. fartøjet skal være planende,

• betydningen af, at være opmærksom på forskellige farer for sejladsen, f.eks. bundgarn, drivgarn, drivtømmer,
• vejrudsigtens indhold på prøvetidspunktet for
det farvandsområde, hvor prøven afholdes.
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Bemyndigede kan ikke afholde prøve for personer, de selv har forberedt til prøven.

3. fremdrivningseffekten i kW skal som minimum være lig med eller større end kvadratet
på skroglængden plus 3.
Eksempelvis skal en båd med skroglængden
4,80 m have en fremdrivningseffekt på minimum 26,04 kW
(4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 kW).
1 kW svarer til 1,36 hk.

En fortegnelse over bemyndigede (censorer)
kan rekvireres fra Søfartsstyrelsen.
5. Bevis
Dokumentation for bestået prøve udstedes af
den bemyndigede på et kort udfærdiget af Søfartsstyrelsen.

5. fartøjet skal være udrustet med kompas,
der kan ses fra styrepladsen, og som er velegnet til at styre efter.

Kortet koster 40 kr.
6. Prøvegebyr
Udover betaling for kortet kan den bemyndigede pr. elev højst opkræve 160,00 kr. samt
et beløb til dækning af eventuelle transportudgifter.

6. fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter prøveholderens skøn stiller rimelig store krav til
føreren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering såvel som de særlige
principper, der gælder for manøvrering af
den her omhandlede fartøjstype.

7. Registrering
Den bemyndigede skal indsende fortegnelser
over afholdte prøver og udstedte dokumentationer for beståede prøver til Søfartsstyrelsen
umiddelbart efter en prøves afholdelse.

Den/de prøveaflæggende må om nødvendigt
selv stille fartøj til rådighed ved prøven.
Krav til mand-over-bord bøjen
Til brug for prøven skal der medtages en
MOB-bøje. Til prøven er udformningen af
denne bøje fri, den skal dog flyde lavt i
vandet.

8. Omprøve
Fornyet prøveaflæggelse kan tidligst ske 14
dage efter foregående prøve.

Det anbefales, at manøvren også øves med et
emne, der i størrelse og vægt ligner en person
liggende i vandet således, at der kan trænes i
bjærgning af en bevidstløs person . Dette kan
f.eks. være en “udstoppet” kedeldragt iklædt
en redningsvest.
Vejret under prøven
Vejrforholdene under prøven må være af en
sådan karakter, at de stiller rimelige krav til
prøveaflæggeren. Således vil vindstyrker under ca. 4 m/s normalt ikke være tilstrækkelige, ligesom vindstyrker over 12 - 14 m/s
normalt vil være grund til at udskyde prøven.
Bemærkninger: Fartøj og MOB-bøje skal
godkendes af den bemyndigede inden prøven
påbegyndes.
4. Prøveaflæggelse
Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer aflægges for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde
prøve og udstede dokumentation for bestået
prøve.
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De internationale søvejsregler (uddrag)
I midten af sidste århundrede indførte en række lande nationale færdselsregler på havet. De
første danske regler blev sat i kraft i 1863. De
blev i 1897 erstattet af de første internationale
søvejsregler.

Kapitel B.
Regler for styring og sejlads
Afsnit1. Forholdregler for skibe under
alle sigtbarhedsforhold.

Regel 5
På internationale konferencer er disse regler se- Hold udkig !
nere blevet udvidet og revideret efterhånden,
Der skal altid holdes nødvendig (behørig) udsom det har været nødvendigt for at følge udkig. Udkig omfatter foruden brug af syn og
viklingen indenfor skibsfarten.
hørelse også brug af VHF-radio og evt. radar.
I dette afsnit gennemgås de internationale
Regel 6
søvejsregler, som gælder på alle have, og de
Sikkerhed frem for alt
særlige danske bestemmelser, som alene gælEthvert skib skal altid sejle med sikker fart såleder i de indre danske farvande, med det fordes, at det ikke støder sammen med andre skimål, at give den nye fritidssejler et første
be.
Sikker fart betyder for et fritidsfartøj, at det
kendskab til færdselsreglerne til søs.
er den der styrer, der har den fulde kontrol over
Er man ejer eller fører af et fritidsfartøj skal
båden, at det er ham, der sejler skibet og ikke
man have et mere indgående kendskab til sø- omvendt. Mange forhold skal tages i betragtvejsreglerne, og man bør have Søfartsstyrelning, når man vurderer farten, blandt andet
sens hæfte “Søvejsregler” om bord.
sigtbarheden, trafiktætheden, skibets manøvreDette hæfte indeholder De internationale
evne, vind og sø, og skibets dybgang.
søvejsregler og bestemmelserne for sejlads i
Regel 7
de indre danske farvande.
Fare for sammenstød?
Kapitel A.
Denne regel giver sammen med regel 5 opskrifAlmindelige bestemmelser
ten på, hvorledes man skal afgøre, om der er
fare for sammenstød.
Regel 1
Når man ser et andet skib på en skærende kurs,
Hvem gælder reglerne for?
skal man pejle det andet skib gentagne gange.
De internationale søvejsregler gælder for alle
skibe uanset størrelse og art - altså også for ka- Hvis disse pejlinger ikke ændrer sig kendeligt,
og hvis det andet skib kommer nærmere, er der
jakker, joller, speedbåde, vindsurfere.
fare for sammenstød.
Hvor gælder reglerne?
Uanset om der konstateres fare for sammenReglerne gælder i åbent farvand ( rum sø) og i
stød eller ej, skal det andet skib holdes under
farvande, der står i forbindelse med åbent
observation indtil faren for sammenstød er forfarvand.
bi. Det andet skib kunne jo ændre kurs eller
fart.
Regel 2
Hvem har ansvar ?
Opstår der tvivl, skal man gå ud fra, at der er
På ethvert fartøj skal der være en fører
fare for sammenstød.
(skipper), der til enhver tid er ansvarlig for at
skibet er sødygtigt, at sikkerheden om bord er i
orden og at søvejsreglerne overholdes. Både
ejer og fører kan gøres ansvarlige for følger af
ikke at overholde sølovene og søvejsreglerne.
Gaster kan drages til ansvar, hvis de forårsager
en søulykke.

pejling ændrer sig ikke
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pejling ændrer sig

Regel 15
Maskindrevne skibe
på skærende kurser

Regel 8
Undgå sammenstød.
De manøvrer et skib foretager for at undgå
sammenstød skal være så tydelige, at det andet
skib klart kan registrere dem og handle derefter.
For at undgå sammenstød skal man foretage
fire ganske bestemte handlinger:
ü Man skal foretage sin manøvre i god tid.
ü Man skal udføre sin manøvre i god afstand

Når to maskindrevne skibe skal passere hinanden på skærende kurser, og der er fare for
sammenstød, så skal det skib, der har det andet
skib på styrbord side, gå af vejen.

fra det andet skib.
ü Man skal udføre sin manøvre så tydeligt, at
det andet skib erkender hensigten.
ü Manøvren skal udføres i overensstemmelse
med godt sømandskab.
Afsnit 2. Forholdsregler for skibe i
sigte af hinanden
Regel 13
Overhaling
Denne regel er helt speciel. Den gælder uanset
alle andre regler og den gælder for alle fartøjer.

Vigemanøvren for det skib, der skal gå af vejen
vil altid være at dreje styrbord, for at gå agten
om det andet skib.

Et skib, der overhaler, kan aldrig bringe sig selv
i en situation, hvor det skib, der overhales, skal
gå af vejen for det overhalende skib.

Regel 17
Om at holde kurs og fart
Når to skibe styrer kurser således, at der er fare
for sammenstød, skal det ene gå af vejen for det
andet. Skibe på modsatte kurser skal begge
foretage en manøvre.

Et skib er overhalende, når det nærmer sig et
andet skib i den sektor, som det foransejlende skibs agterlanterne lyser i eller ville lyse i,
hvis det var mørkt.

Såfremt det skib, der skal holde kurs og fart,
konstaterer, at det skib, der skal gå af vejen,
ikke i god tid og afstand tager forholdsregler for
at undgå sammenstød, skal skibet selv tage forholdsregler for at undgå et sammenstød. I en
sådan situation med to maskindrevne skibe må
det skib, der skal holde kurs og fart ikke dreje til
bagbord for at gå agten om det skib, der tilsyneladende ikke vil overholde sin vigepligt. Vigemanøvren skal altid foretages med er drej til
styrbord.

Når et skib overhaler et andet skib, bevarer
det sin status som overhalende skib indtil det
andet skib er passeret. Det må ikke foretage
kursændringer, som forhindrer det skib, det
overhaler i at holde sin kurs og fart.

Det skib, der skal gå af vejen, kan have vurderet situationen anderledes end det skib, der
skal holde kurs og fart. Foretager det skib,
der skal holde kurs og fart et bagbord drej
samtidig med at det skib, der gå af vejen
iværksætter sin vigemanøvre, er der fare for
sammenstød.

Regel 14
Maskindrevne skibe på modsatte
kurser
To maskindrevne skibe, der stævner ret eller
næste ret imod hinanden, skal begge dreje til
styrbord, således at de kommer til at passere
hinanden på deres bagbord sider.
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(d) et signal, der udsendes radiotelegrafisk eller afgives ved hjælp af en hvilken som helst
anden signaleringsmetode, bestående af
gruppen ... --- ... (SOS) efter morsesystemet;

Afsnit 3. Forholdsregler for skibe
under nedsat sigtbarhed.
Regel 19
Forholdsregler under nedsat sigtbarhed
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(e) et signal, der udsendes radiotelefonisk,
bestående af det talte ord »Mayday«;

Udkig skærpes
Skibets hastighed tilpasses omstændighederne
Lanternerne tændes
Der afgives tågesignal
Der overgås til håndstyring, hvis autopilot er
tilkoblet
Ekkoloddet tændes/håndloddet gøres klar
Radaren tændes
Ankergrejet gøres klar
Med mindre tågen pludselig lukker sig omkring
skibet, så skal disse forholdsregler iværksættes,
mens skibet sejler ind imod tågebanken.

(f) nødsignalet NC efter den internationale
signalbog;
(g) et signal bestående af et firkantet flag med
en kugle eller noget, der ligner en kugle, over
eller under flaget;
h) flammer om bord i skibet (såsom fra en
brændende tjæretønde, olietønde el. lign.);
(i) et raketfaldskærmsblus eller et håndblus,
som viser et rødt lys;

Tillæg 4. Nødsignaler

(j) et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg;

1. Følgende signaler, brugt eller vist enten
sammen eller hver for sig, betyder nød, og at
hjælp er nødvendig:

(k) langsom og gentagen hævning og sænkning af armene udstrakt til hver side;
2. Anvendelse eller visning af et hvilket som
helst af ovennævnte signaler undtagen i den
hensigt at tilkendegive nød og at hjælp er
nødvendig, og anvendelse af andre signaler,
der kan forveksles med et hvilket som helst af
ovennævnte signaler, er forbudt.

(a) Kanonskud eller andet knaldsignal affyret
med mellemrum af ca. 1 minut;
(b) uafbrudt brug af et tågesignalapparat;
(c) raketter eller bomber, der udkaster røde
stjerner, og som affyres en ad gangen med
korte mellemrum;
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Farvandsafmærkning
Farvandsafmærkningen i de danske farvande Den flydende afmærkning består af:
skal vise sejlbare områder, farer for sejladsen, • Sideafmærkning, der angiver begrænsningen af
farefrit område i siden og angiver retning for
hindringer, særlige områder og pludseligt opindgående fra Nordsøen mod Østersøen.
ståede farer.
Afmærkningen i de danske farvande
består af:
• naturlige landmærker, der kan ses fra søen
• faste sømærker, der normalt står på land
• flydende sømærker

De naturlige landmærker er terrængenstande, som kan ses fra søen - høje bakker, kirker,
tårne, møller, radiomaster og lign. -og, som
findes i søkortet.
De faste sømærker er fyr og båker. Fyrene
vejleder sejladsen om natten, båkerne vejleder om dagen sejladsen, der foregår tæt under land.
Den flydende afmærkning er udlagt efter det
internationale IALA afmærkningssystem A,
der har grøn sideafmærkning til styrbord og
rød sideafmærkning til bagbord, når skibet er
for indgående.

Sideafmærkningen skifter 5 steder i de danske
farvande:
–
–
–
–
–

i Vadehavet - syd for Esbjerg
i Limfjorden ved Ålborg
i Alssund ved Sønderborg
i Svendborgsund ved Svendborg og
i Bøgestrømmen ved Ulvsundbroen
• Midtfarvandsafmærkning, der angiver midterlinien i anbefalede ruter. Sømærket anvendes
også som anduvningsbøje ved fjorde, i løb og
ved havne.
• Isoleret fareafmærkning, der anvendes ved enkelte hindringer, der kan passeres på alle sider.
• Kompasafmærkning, der viser grunde og sejlløb
mellem grunde. Sømærket bruges også som anduvningsbøje og i løb, når sejlretningen ændres.
• Special afmærkning , der bl.a. anvendes til at
vise et forbudsområdes grænser.
• Skillepunktsafmærkning, med rødt og grønt sømærke, hvor facon og kombination afhænger af
hovedløbets placering.
• Båker, der er inddelt i typer efter deres opgave:
– Sejladsbåker, er båker der skal holdes overet

for at lede gennem frit farvand.
– Kabelbåker markerer et kabels eller et kabel-

–
–
–
–
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felts placering på havbunden når de holdes
overet.
Forbudsbåker markerer grænselinien til et
forbudsområde. De holdes overet.
Rørledningsbåker, der afmærker rørledninger, kloakudløb og lign.
Fredningsbåker markerer et fredningsområdes grænser når de ses overet.
Anduvningsbåker (dagmærker), er meget
store tømmerkonstruktioner af forskelligt
udseende, som angiver en bestemt position
på en ensartet kyst.
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Kompasset

ikke bæres, bør den være inden for rækkevidde.

Magnetkompasset består af en kompaskop og
en flyder. På flyderens overside ses kompassets gradinddeling, kompasrosen. På undersiden findes magneterne. Flyderen hviler på en
pivot, der er anbragt midt i den gryde- eller
kugleformede kompaskop.

Fra 1995 skal alle nyproducerede sejler- og
redningsveste, opfylde EU normer for personlig beskyttelsesudrustning, og alle veste
skal være mærket med et “CE” mærke.

Kompaskoppen er lukket af et gennemsigtigt
låg. For at dæmpe kompasrosens bevægelser
fyldes kompashuset med væske. Flyderen er
ophængt således, at skibets bevægelser ikke
får nogen indflydelse på kompassets visning.

De 4 kategorier er:

Sejler- og redningsveste er efter EU bestemmelserne inddelt i 4 kategorier, der hver har
angivet deres opdrift i Newton (N).

50 N svømmeveste. Disse veste bør kun anvendes i beskyttede farvande og kun af gode
Kompasset er inddelt i 360 grader - 360°. Ud svømmere. Hjælp bør altid være i nærheden.
over gradinddelingen vises normalt hovedret- Vestene er ikke livreddere ved bevistløshed.
ningerne Nord, Øst, Syd og Vest (N, E, S, og
Vestene er uegnede for børn, der vejer under
W) og ofte er mellemhovedretningerne Nord- 30 kg.
øst, Sydøst, Sydvest og Nordvest (NE, SE, SW
100 N redningsveste. Disse veste bør kun anog NW) også vist
vendes i kystnære farvande, og har kun beKompasset stiller sig altid i retning Nord-Syd, grænset mulighed for at vende en person i
når det ikke er påvirket af anden magnetisme vandet ved bevistløshed.
end jordmagnetismen.
150 N redningsveste. Disse veste kan anvenKompaskursen aflæses i grader fra 0° til
des i alle situationer, og kan vende en bevist360°.
løs person i vandet. Er personen iført kraftigt
vandtæt sejlertøj, er der ikke sikkerhed for at
Det kompas, der anvendes til at styre efter,
vesten kan vende personen.
kaldes styrekompasset. Det anbringes foran
rorgængeren i et kompashus eller i et skot.
275 N redningsveste. Disse veste er udviklet
til havsejlads og kan klare de mest ekstreme
situationer. Vesten vil omgående vende en
bevistløs person i vandet, også hvis personen
Personligt sikkerhedsudstyr
En redningsvest eller en sejlervest er standar- er iført kraftigt vandtæt sejlertøj.
dudstyr til alle om bord i et fritidsfartøj.
På vesten skal der være fastgjort en fløjte.
At der skal være en vest til alle om bord, blev Den skal være forsynet med refleksbånd - elfastsat ved lov i 1993.
ler endnu bedre med en lampe, der tændes,
når vesten kommer i vandet.
Er sejleren gast om bord i en fremmed båd,

Sikkerhedsudstyr

bør han møde med sin egen sejler- eller redningsvest. Vesten bæres under arbejde på
dæk og under ophold i cockpit. Når vesten
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I lommerne på sejlertøjet kan man have en
kniv eller et stykke værktøj til brug under arbejdet på dæk eller i en nødsituation - eller
man kan have en pennepistol eller et håndblus til brug, hvis man trods alle sikkerhedsforanstaltninger skulle falde over bord en
mørk nat.

Bådens sikkerhedsudstyr
Ethvert skib skal være bygget og udrustet således, at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende.
Fritidsfartøjets ejer/skipper er forpligtiget til
at kende love og bestemmelser om skibes udrustning og til at sørge for, at der om bord i
fartøjet er det nødvendige sikkerhedsudstyr.
Dette udstyr kan bestå af følgende:
• en redningsvest til hver person bord
• nødsignaler og opmærksomhedssignaler
• kompas
• anker med kæde og ankerline
• øse eller pumpe
• redningskrans
• kasteline
• lydgiver
• vandtæt lygte
• nødhjælpskasse
• kniv
• ildslukker og brandtæppe
• bugserline
• reservebrændstof
• VHF-radio

Sikkerhedsselen/livlinen
Sikkerhedsselen bruges sammen med rednings- eller sejlervesten - i nogle veste er den
indbygget i vesten. Til selen fastgøres livlinen, der skal have en sådan længde, at sejleren kan udføre sit job - men ikke så lang, at
han kan falde over bord. Livlinen fastgøres
med karabinhager til et solidt punkt om bord.
Sejler du alene i din speedbåd, er det vigtigt
at du bruger "dødemandsknappen", der stopper motoren, hvis du skulle være uheldig at
falde over bord.

• transistorradio
• søkort- og navigationsudstyr
• en veludstyret værktøjskasse.
• radarreflektor

Et fritidsfartøj, der sejler på længere ture i
åbent farvand, bør tillige være udrustet med en
redningsflåde.
Lidt om de enkelte dele i
sikkerhedsudstyret:
Redningsvestene, der skal være udleveret til
alle om bord, er nok det vigtigste sikkerhedsudstyr i fritidsfartøjet. Vestene bæres efter
skippers bestemmelse.
De pyrotekniske signaler, de røde nødsignaler,
faldskærmsraketterne, de røde håndblus og
faklerne med orangefarvet røg, er alle til brug i
en nødsituation. De hvide og grønne signaler
er opmærksomhedssignaler.
Vær opmærksom på signalernes begrænsede
levetid. De skal udskiftes med nogle få års mellemrum.
Ingen sikker sejlads uden mindst et kompas
om bord.
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Ankeret skal i en given situation, f.eks. dårligt Bugserlinen er den line, som skal bruges, hvis
vejr , kunne holde fartøjet sikkert på en anen båd, der er gået på grund, skal trækkes fri
kerplads.
af grunden, eller, hvis en båd med maskinskade, skal bugseres i havn. Eller hvis noget
Øsen eller pumpen skal holde fartøjet flydenlignende skulle overgå din båd.
de.
Reservebrændstof er den ekstrabeholdning af
Redningskransen, rund eller hesteskoformet,
brændstof, som skal sikre, at skibet kan nå
er det opdriftmiddel, der kastes ud til den
sikkert i havn selvom sejlplanen ændres ungast, som trods alle sikkerhedsforanstaltninder vejs.
ger alligevel er faldet over bord.
En VHF-radio sikrer forbindelsen med andre
For at sikre, at personen i vandet kan se redbåde og med land. Ved en alvorlig ulykke om
ningskransen, og for at man om bord kan
bord, eller ved sygdom om bord, kan der via
markere stedet, hvor uheldet skete, skal der
radioen tilkaldes hjælp eller kystradiostatiotil redningskransen være fastgjort en stage
nen kan formidle lægeråd, d.v.s. sætte båden
med et flag, og om natten fastgjort en lysbøje.
direkte i forbindelse med en læge.
Personen i vandet har ingen mulighed for at
På transistorradioen aflyttes vejrmeldinger
finde redningskransen, hvis der ikke er en
og de daglige Farvandsefteretninger fra SOK,
flagbøje ved kransen.
Søværnets Operative Kommando.
Herudover kan der til kransen være fastgjort
Relevante søkort og det nødvendige navigaet drivanker, der skal forhindre, at vinden
tionsudstyr skal være om bord i ethvert frifører kransen bort, og et lys, som tændes
tidsfartøj, der står til søs.
automatisk, når kransen kommer i vandet. I
lommer på redningskransen kan være anLige så nødvendigt er det, at der findes en
bragt en fløjte, et håndblus eller en røgfakkel. veludrustet værktøjskasse og en mindre beFor at lette eftersøgning i mørke skal redholdning af reservedele, smøreolie og andre
ningskransen være forsynet med refleksbånd. smøremidler om bord.
Kastelinen er den line, som kastes ud til personen i vandet, for at trække ham ind til skibet - eller som kastes til et andet skib for at få
en slæbetrosse over. Denne line bør være af
polypropylen således, at den flyder på vandoverfladen. En kasteline kan også bruges som
slæbeline bag fartøjet for hurtigt at få forbindelse med en person i vandet.

Radarreflektoren giver bedre muligheder for
at blive set af større erhvervsskibe i tilfælde af
usigtbart vejr eller om natten.

Lydgiveren er den fløjte eller det horn, som
skal afgive tågesignal - og i en given situation
nødsignal.
Den vandtætte lygte er til brug ved eftersøgning eller ved reparationer. I en nødsituation
kan den bruges til at afgive nødsignalet SOS.
Nødhjælpskassens indhold skal kunne klare
små og store skader. Her er det en fordel,
hvis et besætningsmedlem har gennemgået et
nødhjælpskursus.
Kniven kan bruges til løsning af mange opgaver.
Ildslukker og brandtæppe skal altid være klar
til brug.
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Denne form for afkøling er særdeles farlig,
Falder en person over bord vil hans overlevel- fordi sejleren, eller i værste fald hele besætningen i en lille båd, ikke mærker symptose blive en kamp mellem drukning og afkømerne på den tiltagende afkøling. Når
ling. Faren for drukning er til stede fra det
temperaturfaldet i kroppen sker tilstrækkeøjeblik han kommer i vandet, mens afkøling
ligt langsomt, behøver der ikke at opstå kulførst sætter ind efter nogen tid i vandet.
derystelser. Det medfører, at man
Det lægelige udtryk for tab af kropsvarme er
efterhånden som hjernetemperaturen falder,
hypotermi. Når en person er hypotermisk,
bliver sløv og ikke længere reagerer hurtigt og
har nedsat legemstemperatur, føler han ikke sikkert og, at sejladsen hurtigt kan blive risikulden, hans reaktionsevne, hans muskelakkobetonet. Det farligste ved en sådan situativitet og hans hjerneaktivitet vil blive nedsat. tion er, at den pågældende ikke erkender, at
Han bliver skødesløs, han glemmer ganske
han er ved at omkomme.
almindelige regler og, han bliver derved en
Når temperaturen falder
fare for sig selv og for båden og dens besætNår legemstemperaturen falder, sker der en
ning.
række ændringer i kroppen, men mennesket
Legemstemperaturen reguleres af et center i
reagerer meget forskelligt på kulde. De følhjernen. Dette center virker som en tergende retningslinier giver en grov inddeling,
mostat, der ved et fald i legemstemperaturen der har betydning ved behandling af kuldevil reagere ved at nedsætte tilstrømning af
skader.
varmt blod til hænder og fødder. Det medKuldeforkommen
fører, at temperaturen her falder, og det vil
legemstemp. ca. 35°
bl.a. forårsage stive følelsesløse fingre.
Personen er ved bevidsthed, reagerer sløvt,
På et tidligt tidspunkt vil der indtræde kulsynes at forstå tiltale. Der er kulderystelser.
derystelser, hvorved der produceres ekstra
Behandling:
varme til musklerne. Disse rystelser kan
Stands yderligere afkøling. Bring personen
imidlertid ikke producere varme nok til at
inden døre. Han må ikke tages ind i et for
bringe legemstemperaturen op på normal
varmt rum, da det kan medføre, at blodkarrehøjde.
ne i huden åbner sig, og varmen derved ledes
Det kan gøres ved muskelarbejde - kuskeslag,
bort fra hjertet og de livsvigtige indre orgatrampen - hvorved, der produceres et overner. Han skal have en varm sukkerholdig drik
skud af varme.
og anbringes med fødder og hænder i varmt
vand, ca. 40°, såfremt dette er muligt , til han
De kraftige kulderystelser medfører, at al
kommer til hægterne.
sukkerstof i kroppen forbruges. Derfor skal
en kuldeskadet - hvis han er ved bevidsthed Efter behandlingen pakkes han godt ind. Spealtid have en varm sød drik.
cielt skal hænder og fødder tildækkes, da han
Overlevelsestiden er afhængig af den beskyt- ellers hurtigt vil miste den genvundne varme.
Er han våd, skal det våde tøj hurtigst muligt
telse, som påklædningen giver og af persotages af, og han skal iklædes tørt tøj, eller han
nens kropsbygning. Er han iført isolerende
skal svøbes ind i tørre - ikke opvarmede påklædning, sejlertøj, våd- eller tørdragt, er
han langt bedre beskyttet end en person i ba- tæpper. Kan dette ikke lade sig gøre, skal tøjet vrides, og han skal klædes på i “omvendt
detøj eller almindeligt tøj. Personer med et
rækkefølge”, dvs, at han får uldtøj nærmest
tykt fedtlag under huden klarer sig længere
kroppen og bomuldstøj yderst.
end tynde personer.

Kuldeskader - hypotermi

Vand køler mange gange mere end luft. Ved
afkøling i luft forøges afkølingen i takt med,
at vindhastigheden stiger.

Let hypotermi
legemstemp. 33°-35°
Personen er uklar, i perioder bevidstløs. Man
er i tvivl om, om han er i live. Der kan være
kulderystelser.

Sker afkølingen i en kombination af kulde,
væde og vind forøges afkølingen, og der indtræder meget hurtigt kuldeskader.
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• Lær din redningsvest at kende. Find ud af,
hvorledes de forskelle stropper og spænder skal
benyttes. Det er for sent, og umuligt, at justere
noget, når du ligger i vandet. Vær opmærksom
på, at din redningsvest kan reagere på en måde,
når du prøver den iført badetøj, og på en helt
anden måde, når du er iført tungt sejlertøj.
Spørgsmålet er: Kan vesten vende dig, når du
har dit sejlertøj på?

Dyb hypotermi
legemstemp. under 33°
Personen er uden livstegn. Han er skindød.
Når/hvis han kommer til bevidsthed, kan der
opstå hukommelsestab.
Når legemstemperaturen falder, vil pulsen
falde. Ved en hjertetemperatur på omkring
25° vil pulsen være umærkelig, men den kan
være der.

• Hvis du er faldet over bord, eller hvis du har
måttet forlade din båd uden at have en jolle eller redningsflåde at springe over i, så er den første regel du skal huske: Bliv hvor du er - så er
der størst chance for at du bliver fundet.
Prøv ikke på at svømme nogen steder hen, medmindre du er meget tæt på sikkerhed. Svømning vil skifte det lune vand i dit tøj ud med
koldt vand.

Behandling:
En person, der har været udsat for hypotermi
skal hurtigst muligt genopvarmes.

Dette gælder både for let hypotermi, hvor den
forulykkede har opholdt sig i vandet i kortere
tid, og for dyb hypotermi, hvor den forulykkede kan have opholdt sig i vandet eller i en
• Hvis du beslutter dig for at svømme til den sikredningsflåde i længere tid.
kerhed, der er tæt på, så skal du vente et par
minutter indtil din vejrtrækning og din puls er
faldet til ro.

I et mindre fartøj med begrænsede hjælpemidler iværksættes en langsom genopvarmning.

• Når du ligger i vandet skal du indtage
en “ventestilling”, du venter jo på at blive reddet. Du skal krydse benene og holde dem strakte. Det giver en stabil stilling i vandet. Fødderne
vil virke som et drivanker. Du vil dreje rundt, så
du får ansigtet op imod bølgerne. Dæk ansigtet
med hænderne, så du ikke får vand i munden.
Pres albuerne ind mod kroppen og træk hætten
på din sejlerjakke op over hovedet for at begrænse afkølingen.

Tøjet klippes af den forulykkede. Man skal
her søge at undlade for mange bevægelser af
den forulykkede. Dette vil medføre åbning af
blodkarrene i huden og derved lede varme
bort fra de livsvigtige indre organer.
Derefter svøbes han ind i et redningstæppe,
evt. et stort stykke plastik, således, at fordampning fra kroppen nedsættes. Nu lægges
et tæppe omkring krop og ben. Hænderne
lægges på maven oven over tæppet. Så svøbes
endnu et tæppe om overkrop og hoved. Eventuelt lægges flere tæpper uden på.

• Er du ikke alene i vandet skal I “klynge” jer
sammen for at holde på varmen og for at holde
moralen oppe, og for ikke at komme bort fra
hinanden. I skal tage hinanden under armene
og danne en ring eller klynge. Ved at blive sammen, vil I være et større mål for dem, der leder
efter jer. I vandet er det svært at tale sammen,
og er man ikke fysisk kontakt med hinanden, vil
man drive bort fra hinanden.

De anvendte uldtæpper må ikke være opvarmede. De må ikke opvarme arme og ben før
legemstemperaturen er steget.
Hensigten med den langsomme opvarmning
er at bringe den kolde persons stofskifte til
langsomt at varme ham op. Genopvarmningshastigheden er ca 1° i timen.

• Det er vigtigt, at man i en situation med flere
personer i vandet holder sammen. Det giver dig
som skipper mulighed for at holde øje med evt.
svage medlemmer i besætningen.

Hvis du falder over bord
Er det dig, der falder over bord, er det nødvendigt, at du ved hvorledes du skal handle
for at overleve. Her gælder det om at kende
nogen få, men vigtige regler, som kan betyde
forskellen mellem liv eller død. Reglerne kan
læres og øves på et søsikkerhedskursus i en
svømmehal, men det er nødvendigt, at du
gennemgår og indøver dem med din besætning eller, at du tager alle gasterne med på et
søsikkerhedskursus.

• I nogen typer redningsveste er der fastgjort en
kort line, en kammeratline, der skal bruges til
at binde personerne i vandet sammen. Som
skipper bør du sørge for, at alle redningsveste i
din båd har en kammeratline.
• Hvis der er behov for at svømme, f.eks. til en
redningsflåde, skal I enten svømme som en
sammenbundet gruppe, eller svømme som en
“krokodille”.
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varme luft, der fortrænger den kolde. Varmefronten markeres på vejrkortet som en linie
med en række buer på. Buerne peger fremad i
bevægelsesretningen. Hvis det omvendt er
den kolde luft der fortrænger den varme luft,
kaldes fronten en koldfront og den markeres
som en linie med en række spidser.

Vejret
Solen er den direkte årsag til, der findes et
klima på jordkloden.
Solens højde over horisonten giver alt efter
tid på dagen og årstid forskellige temperaturer. Landjorden opvarmes lettere end havet
af solens stråler. Den forskellige opvarmning
skaber forskellige lufttryk på jordoverfladen.
Når naturen søger at udligne disse tryk- forskelle skabes der vindsystemer, nogen meget
store og andre kun lokale.
Lufttrykket måles i hectoPascal (hPa). Middellufttrykket ved havoverfladen er normalt
1013 hPa med udsving mellem 950 og 1050
hPa.
På grund af jordens rotation vil luften ikke
strømme direkte fra et højtryk til et lavtryk.
På den nordlige halvkugle vil vinden blive bøjet af til højre.

Vejrmeldinger
Ingen vejrmelding kan medtage alle de variationer i vind, vejr og sigt, der kan forekomme
i et bestemt område i løbet af det tidsrum
meldingen omfatter. Man kan gardere sig
mod lokale afvigelser ved at tyde prognosen
på kyndig måde og ved at sammenligne med
egne observationer og erfaringer.

Danmark ligger i vestenvindsbæltet, det bælte rundt omkring jorden, hvor vestlige vinde
er mest almindelige. I dette bælte bevæger
høj- og lavtryk sig mod øst.
Lavtrykssystemer
Det danske vejr dannes for en stor dels vedkommende af de såkaldte vandrende lavtryk.
Hvis sejleren kan kan kende et sådant lavtryk
allerede under dets anmarch, har han på den
måde en god vejrmelding mange timer frem.
De lavtryk vi kommer ud for på vore breddegrader er temperede lavtryk. De er karakteristiske ved at indeholde fronter. Det
skyldes, at de er dannet af hvirvler på den såkaldte polar-front, hvor kold polarluft og
varm tropeluft konstant bekriger hinanden.
Fronter opstår hvor varme og kolde luftmasser mødes.

Man må huske, at enhver prognose er en forudsigelse, der indeholder en vis portion sandsynlighed, og selv om moderne teknik og
metoder hjælper meteorologen til at opnå
større nøjagtighed, forekommer der fejl i prognoserne.
Vejrmeldingen følger altid
et bestemt mønster
ü Tidspunktet for vejrudsigten.

Vejrudsigten gælder altid 24 timer frem.
ü Kuling- og/eller stormvarsler
ü Tidspunktet for oversigten
ü Oversigten
Oplysninger om tryk og fronter samt disses
bevægelser.
ü Vejrudsigten.
Oplysninger gives i følgende rækkefølge:
Nuværende vindretning og styrke, ændringer i vindretningen og styrke Nuværende
og fremtidigt vejr.
ü Farvandsudsigter.
I danske vejrudsigter starter udsigterne i
Østersøen, nordpå i indre danske farvande
for derefter at slutte i Nordsøen.

Højtrykssystemer
I et område med højtryk vil vinden bevæge
sig fra centrum i retning med uret (på den
nordlige halvkugle). Isobarerne er runde eller
ovale og vinden normalt svag. Om sommeren
er vejret normalt godt, hvorimod der kan
være risiko for tågedannelse om vinteren.
Fronter
Grænsefladen mellem to luftmasser kaldes
for en frontflade. Denne flade er ikke lodret,
idet kold luft er tungere end varm luft og den
vil derfor lægge sig under den varme luft.
Fronten kaldes en varmefront, når det er den
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ü Observationer fra kyststationer.

Disse observationer gives i følgende rækkefølge: Tidspunkt for observationer, vindretning og styrke. Vejret, sigtbarhed,
lufttrykket og om lufttrykket er stigende
eller faldende.

tidsrum som muligt. For det andet er det
nødvendigt, at man starter med at interessere
sig for vejret i god tid, for man har brug for
det.

Vejrmeldingssproget
For at få fuldt udbytte af vejrmeldingen, er
det nødvendigt at kende de anvendte termer:
1. Vindens retning angives ved den kompasretning, vinden kommer fra.
2. Vindens hastighed (styrke) angives i
Danmark i meter pr. sekund (m/s). I andre
lande anvendes f.eks. den gamle Beaufort
skala eller knob.
3. Strømmen angives ved retning, den løber. F.eks. N-gående, vil sige at vandmassen
bevæger sig mod nord)
4. Barometerstanden eller lufttrykket angives i hektoPascal ( 1013 hPa svarer til 760
mm, (normal barometerstand)
5. Temperaturen angives i Celcius grader.
Er vejret godt nok til sejle ud i ?
Allerede i let vind (4-5 m/s) bør små og smalle fartøjer holde sig borte fra åbent farvand.
I jævn vind ( 6-8 m/s) med tilsvarende sø,
kan opholdet selv i lidt større både være ubehageligt.
I frisk vind ( ca. 8 m/s) bør kun større, sødygtige fartøjer med kyndige sejlere stå til
søs.
Frisk-hård vind (8-13 m/s) i åbent farvand,
er ikke for nybegyndere, og slet ikke for mindre både.
Kuling er ikke til lystsejlads.
Overvurder ikke din båds sejlegenskaber eller din egen dygtighed som som sejler.
Hvor fås vejrmeldingen
Vejrmeldinger kan i dag modtages på radio,
fjernsyn, telefon og PC/Internet. Alle moderne medier publicerer vejroversigter (analyser) og udsigter (prognoser)og udsender dem
på et utal af forskellige kommunikationsmidler, der hver har deres fordele og svagheder.
Generelt gælder det, at man for det første
skal forsøge at få så mange forskellige udsigter for det samme område og for det samme

Vejret bevæger sig, og har man gennem nogle
dage fulgt udviklingen, har man et væsentligt
bedre grundlag for at vurdere situationen og
udsigternes pålidelighed.
Danmarks Radio udsender flere gange i
døgnet vejrmelding på mellembølge. Meldingernes opbygning er den samme, mens indholdet varierer fra melding til melding.
I løbet af dagen bliver meldingerne gradvis
mere omfattende; f.eks. suppleres middagsog aftenvejrmeldingerne med en femdøgns
udsigt. Femdøgns udsigten er gældende for
Nordsøen, Skagerrak, Indre danske Farvande
og for Østersøen.
Storm- og kulingvarsler udsendes i forbindelse med de ordinære vejrmeldinger.
Endvidere gentages de i radioavisen på Danmarks Radios øvrige prorammer.
Efter forudgående annoncering udsendes
varsler på nødfrekvenserne fraLyngby Radio.
Varslerne sendes umiddelbart efter de obligatoriske tavshedsperioder hver halve time.
Storm og kulingvarsler udsendes tidligst 24
timer før vindstyrkerne forventes.
Denne tidsgrænse understreger rigtigheden
af, at detaljerede, holdbare vejrmeldinger kun
kan gives inden for en tidsramme af ca. et
døgn. Alt hvad der ligger længere ud i fremtiden, må betegnes som forudsigelse af de vejrtyper, der er i vente.
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Endelig bærer fjernsynspræsentationen præg
af, at meteorologerne lægger hovedvægten på
at præsentere resultatet af deres analyse og
ikke at orientere om de kendsgerninger, der
ligger til grund for analysen af den aktuelle
situation. Til søs og med den viden om meteorologiske forhold, der er nødvendig for trygt
at kunne færdes på havet, er det mere interessant at få præsenteret de data og faktiske
forhold, der ligger til grund for meteorologernes vejrudsigt end at få deres resultat.

DMI (Meteorologisk Institut) tilbyder telefoni-vejrtjeneste med lokalvejrmelding, landsvejrmelding og femdøgns prognose.
Telefonvejrtjenesten har den fordel, at man
kan få meldingen, når man har brug for den
og ikke er begrænset til de faste sendetider på
radiomeldingerne. I princippet er meldingerne de samme, som gives på radio.
Telefonnummeret er 1853
TV mediet - er i særlig grad er velegnet til at
præsentere vejrsituationen.
Den visuelle formidling af oplysninger er en
form, vi i dag i stadig stigende grad har vænnet os til. Men der er nogle minusser i forbindelse med fjernsyn og vejrmeldinger. Det er
stadig de færreste lystfartøjer, der har fjernsyn om bord, og det er kun få, der til søs kan
modtage fjernsyn med tilstrækkelig kvalitet.
Når man i det daglige er vænnet til at modtage og forstå vejrmeldingerne præsenteret i ét
medium, kan det indebære problemer, når
man er henvist til andre og mere primitive
formidlingsformer.
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Brand om bord
Brand om bord i et fritidsfartøj på havet eller
i havn kan hurtigt udvikle sig til en katastrofe.

Slukningsmidlerne
De slukningsmidler, der normalt er til rådighed i en båd er

En brand forårsages som regel ved sløseri,
tankeløshed og uforsigtighed og ved fejl eller
mangler i materiel og installationer.

• vand i slange eller pøs

De mest almindelige brandårsager er

Der findes også ildslukkere med skum og
ildslukkere med kulsyresne.

• tobaksrygning
• stearinlys og petroleumslamper
• gasanlæg og primusser
• fejl i el-installation
• fejl i tekniske installationer
• brændbart materiale i nærheden af udstødningssystemet.

For at en brand kan opstå, skal følgende betingelser være til stede:
– et brændbart materiale
– varme, der kan opvarme materialet til dets

antændelsestemperatur
– fornøden mængde ilt

Samspillet mellem de tre betingelser anskueliggøres med den såkaldte “Brandtrekant”
Mangler en af trekantens sider, kan der ikke
opstå brand. Fjernes en af siderne, når en
brand er opstået, vil ilden gå ud. Normalt
fjerner man ilten eller antændelsestemperaturen.

• pulverslukkere
• brandtæpper

Vand er det bedste slukningsmiddel ved
brand i træ, papir, tøj o.lign. glødedannende
materialer. Vandet nedsætter temperaturen.
Vand vil ofte være til rådighed i slange på bådebroen. Sprøjt på det brændende materiale
- ikke på flammerne. Bevæg vandstrålen fra
side til side således, at det brændede afkøles.
Er der kun en pøs til rådighed, så sjat vandet
på ilden med hånden. Kast ikke hele pøsens
indhold ind i ilden på en gang - det meste vil
ramme ved siden af.
Pulverslukkere er metalbeholdere, der
indeholder et særligt pulver under tryk. Når
aftrækkermekanismen påvirkes, drives pulveret ud. Dette pulver er egnet til slukning af
brande i væsker som benzin og dieselolie og i
kunststoffer. Ved slukning lægges en pulversky hen over den brændende flade med hurtige fejende bevægelser, og ilden kvæles.
Pulverslukkeren kan afbrydes under slukningen, men det er værd at huske, at en 2 kg pulverslukker tømmes i løbet af 12-14 sekunder.
Et brandtæppe er et stykke stof, ca. 1 x 2
meter, fremstillet af et materiale, der ikke kan
brænde, f.eks. vævede glas tråde. Brandtæpper bruges i forbindelse med mindre brande,
f.eks. i pantry, i gasinstallation og i motorrum. Brandtæppet pakkes tæt om det brændende materiale således, at ilden kvæles.

I praksis kan en brand slukkes på tre måder:
– ved kvælning, idet man udelukker ilten
– ved afkøling, idet man nedsætter tempera-

Brandslukningsmateriellet om bord i båden
bør jævnligt efterses og kontrolleres. En gang
om året bør pulverslukkere bringes til eftersyn ved en autoriseret forhandler eller reparatør.

turen.
– ved kemisk at gribe ind i forbrændingsprocessen.
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Gas, sprit og petroleum
Myndighederne stiller i dag kun få krav til fritidsfartøjer og deres indretning. En undtagelse er imidlertid bestemmelser om installation
og brug af gas, sprit og petroleum.
Bestemmelser herfor findes i dag i Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter.
Bestemmelserne kan du finde på Søfartsstyrelsens hjemmeside:
www.fritidssejler.dk
Her findes en detaljeret beskrivelse af, hvorledes gas, sprit og petroleum skal installeres,
opbevares og anvendes i et fritidsfartøj.
Gasflasker er vanskelige at opbevare ombord
i et fritidsfartøj. Her er en kort orientering
om, hvad bestemmelserne siger om opbevaring af gasflasker:
• Gasflaskerne skal være af standard type (der
kan fyldes i Danmark), og der må ikke være
mere end 6 kg. om bord i højst 2 flasker.
• Flaskerne skal opbevares opretstående i et rum,
hvori der ikke kan forekomme gnistdannelser,
eller i en kasse forsynet med låg. Bunden af
rummet eller kassen skal være over vandlinien.
Rummet skal være gastæt. Fra bunden skal et
afløbsrør (12,7mm) føre mod borde og udmunde over vandlinien.
• Anlægget skal være forsynet med læktester og
reduktionsventil.
• Gasapparatet skal være af godkendt type med
tændblussikring.
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Forholdsregler ved motordrift

Motorstandsning

Enhver bådmotor bør med jævne mellemrum
efterses. Ved disse eftersyn skal man sikre
sig;

Ved standsning af en mindre motor skal der
normalt foretages følgende:

• at motoren står fast på sit fundament
• at alle forbindelser mellem tank og motor er
tætte

Hvis det er en dieselmotor: Brændstofpumpen blokeres - motoren standser.
ü Hvis det er en benzinmotor:

Nøglen drejes.

• at stævnrøret er smurt
• at batterierne ikke savner vand og ladetilstanden er tilfredsstillende
• at filtre (luft, olie og brændstof) er rene
• at der er olie i rigelig mængde i motor og gear
• at motoren er ren og
• at der ikke er olierester i motorrum

Før sejlads
Før hver sejlads bør du sikre dig, at motoren
er i orden og at der er fornødent brændstof
om bord til den forestående sejlads. Om bord
bør der også være nogle liter smøreolie til
efterfyldning, såfremt der under sejladsen
opstår behov herfor.Endvidere kan det være
en fordel at have ekstra reservedele med som
f.eks.: smøreoliefilter, brændstoffilter, impeller, spændebånd og lignende.En mindre
værktøjskasse bør heller ikke mangle.
Motorstart
Ved start af en mindre motor skal der normalt foretages følgende:
ü Hovedafbryderen for el tilsluttes.

Før båden forlades i længere tid
ü Søventil til kølevand lukkes.
ü Brændstofhane lukkes.
ü Hovedafbryder for el afbrydes.
Sørg for at motoren vedligeholdes, passes og
plejes - sådan som det er foreskrevet i instruktionsbogen. Det sparer penge - og driftsproblemer undgås.
Udluftning af dieselmotor
En betingelse for, at en dieselmotors brændstoftilførsel virker tilfredsstillende er, at systemet er luftfrit, idet tilstedeværelsen af en
luftpude vil reducere trykket fra brændstofpumpen således, at i fjedertrykket i dyserne
ikke bliver overvundet.
Hvis der har været foretaget reparationer på
brændstofsystemet, motoren har været ude af
drift i længere tid, eller tanken har været løbet tør, skal der foretages en udluftning af
hele systemet, før motoren kan startes. Fremgangsmåden fremgår af håndbogen til den
aktuelle motor.

ü Søventil for kølevand åbnes.
ü Brændstofhane åbnes.
ü Motoren stilles i frigear. - Regulatorhånd-

taget sættes lidt over tomgang.
ü Motoren forvarmes.
ü Nøglen drejes -og motoren starter
(forhåbentligt)
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Tovværk
Moderne tovværk er fremstillet af syntetiske
fibre, der er snoet til garner, som igen er snoet til kordeler. Kordelerne er snoet til tov. Det
mest anvendte tov har tre kordeler - tovet er
treslået.

Knob

Det mest almindelige syntetiske tovværk er
polyamid (nylon og perlon), polyester (terylene og dacron), polypropylen og polyethylene.
Polyamid, der har den største brudstyrke, er
meget elastisk, og er derfor egnet til ankertov
og fortøjninger. Polyester har en noget mindre brudstyrke og en mere begrænset elasticitet. Tovet er egnet til fortøjninger.
Polypropylen har mindre brudstyrke end polyester, men har så til gengæld den egenskab,
at det flyder. Det gør tovet egnet til liner til
joller, til kasteliner og til slæbetov. Polyethylen har den laveste brudstyrke og tåler ikke
kraftig belastning, når det er vådt. Flere af de
syntetiske tovtyper har den uheldige egenskab, at de mørnes af solens ultraviolette
stråler.
Tovværks tykkelse angives ved diameteren i
millimeter eller omkredsen i tommer. Tov
findes i alle tykkelser på lige tal fra 10-24
mm. Er tykkelsen under 10 mm taler man om
liner - over 24 mm om trosser. En fortøjnings
tykkelse - dens dimension - skal afpasses efter bådens størrelse. Forsikringsselskaberne
anbefaler disse dimensioner, når man fortøjer i en sikker havn og, når man anvender polyester:
Både,

0,5-1,0 t 12-14 mm

Både

1-2 t

14 mm

Både

2-3 t

16 mm

Både

3-4 t

18 mm

Både

4-6 t

20 mm

Både

6-8 t

22 mm

I ethvert fartøj bør der være mindst fire fortøjninger. Tre af mindst samme længde som
fartøjet - og en, som er 1,5-2 gange fartøjets
længde.

Til prøven - men også når man sejler - skal
fritidssejleren mestre disse knob og man skal
kunne fortælle hvor og hvordan de anvendes:
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Sejlads med speedbåden
Sejlteknik og sikkerhed

Speedbåden sejler hurtigt. Den bryder det almindelige færdselsmønster på vandet. Derfor
er det nødvendigt, at speedbådførere har en
klar fornemmelse for færdselsreglerne til søs.

Inden sejladsen
Alle skal sidde ned, og passagererne varsles,
før der gives gas. En speedbåd accelererer
ganske kraftigt. Accelerationen kan let vælte
voksne personer omkuld, selvom de holder
fast.
Før man sejler, skal man i det hele taget sikre
sig, at båden er gjort søklar. Alle skal have
svømme/redningsvest på. Alt grej stuves godt
og sikres, så det ikke kan ryste løs af bådens
bevægelser. Og man sikrer sig, at der er
brændstof nok ombord til den forventede sejlads. Dertil skal føreren altid instruere besætningen og sikre sig, at alle ombordværende
sidder ned og holder fast, før man accelerer.
Små børn skal sidde på skødet af en voksen.

På den anden side gør speedbådens høje fart
og gode manøvreevne det ganske let for en
speedbådsfører at tage hensyn til andre trafikanter på vandet. Man kan blot lægge solid
afstand til andre.
Det allervigtigste moment for en speedbådsfører er at vide, at han som den hurtigste trafikant på vandet er den, der skaber
situationerne - ofte uventede - for andre sejlende. Derfor kræver
speedbådssejlads agtpågivenhed, hensyn og
respekt for andre, der bruger vandet.
Speedbåden sejler ikke som en bil - tværtimod. Mange begår den fejl at tro, at man kan
sejle en speedbåd, som man kører bil. Alligevel har vi valgt at lade denne kortfattede indføring i speedbådssejlads tage udgangspunkt
i bilkørsel, for det er den direkte vej til et fælles grundlag.

Og så sejler vi...
Når alt dette er i orden, kan man sejle, og altid med en klar varsel fra føreren. Gør det til
en regel altid at sige: “Hold fast, så kører vi”
eller lignende, hver gang man vil lægge
gashåndtaget frem til acceleration.

En speedbåd opfører sig på mange måder stik
modsat af en bil. Den styrer med bagenden,
den krænger den modsatte vej, når man svinger, og man bruger det samme håndtag til
både at give gas, skifte gear og bremse med.
Desuden sidder passagererne ofte betydelig
dårligere og med færre muligheder for at holde fast end i en bil. Speedbådens “affjedring”
er derimod ofte bedre end en bil. Men da
man ikke selv vælger, hvor god “vejen” skal
være ude på vandet, så kommer speedbåden
og dens ombordværende alligevel tit ud for
voldsomme og uventede bevægelser, som
skyldes søen.

Gashåndtaget må aldrig slippes. Speedbådens
fart og bremsning reguleres med et håndtag,
der desuden er gearskift mellem frem,
neutral og bak.
Speedbådens bremseevne er normalt ganske
god. Den bremser, blot man tager gassen af,
og der er fuld bremsekraft, når man stiller
manøvre- håndtaget i tomgang.
Alt dette er meget heldigt, for speedbåden
styrer ikke nær så godt som en bil. Det kan
man ellers let få opfattelsen af, hvis man har
ligget og leget med at slå skarpe sving i en
speedbåd.

I virkeligheden styrer speedbåden elendigt
sammenlignet med en bil, og dens opførsel er
Sker der noget uventet ombord i en speedikke nær så forudsigelig som en bils. Båden
båd, kan man ikke stå ud og skubbe eller holfanges let af en uventet bølge, og den kan
de ind til siden og tænke sig om. Der kommer
efterfølgende tage en voldsom kursændring
ingen Falcks Redningskorps. På et tidspunkt
og føreren kan blive I virkeligheden styrer
duer mobiltelefonen heller ikke, når man er
speedbåden elendigt sammenlignet med en
kommer langt nok bort fra kysten.
bil, og dens opførsel er ikke nær så forudsigeAlt det skal speedbådsføreren også vænne sig lig som en bils. Båden fanges let af en uventet
til at tage hensyn til. Og det er hensynet til sig bølge, og den kan efterfølgende tage en voldselv, sine passagerer og andre, der færdes på som kursændring og føreren kan blive slået
vandet.
ud af balance.

24

Så er det for sent, og alle ombord kan få en
alvorlig rystetur, før føreren har fået fat i
gashåndtaget. Man styrer sig ikke ud ad problemer på klos hold med en speedbåd, som
man kan med en moderne bil. Man regulerer
farten ned. Derfor må gashåndtaget aldrig
slippes.

overbordfalden førere. Alle motorer med dødemandsknap leveres med en reserve, på
mange sidder den på bagsiden af
gashåndtaget.
Bakgearet er ikke bremse i planingsfart.
Speedbådens bakgear er kun til at manøvrere
og bremse båden ved meget lav hastighed.
Det nytter ikke at slå bak fra planingsfart for
at opnå bremsevirkning. Man risikererat
sprænge motorens gearkasse. Propellen vil
desuden “skranse” eller skride rundt uden
virkning i vandet, og ofte vil den desuden løfte bådens hæk op, så der bliver suget luft ned
med forstærkning af den dårlige effekt.

Den kraftigste bremse er ... tomgang. Speedbåden bremser ret effektivt. En lille nedjustering af gassen giver omgående
fartnedsættelse, der er meget mere kontant,
end når man slipper gas- pedalen i en bil. Det
sørger friktionen mellem vand og skrog for.
Ligesom ved gasgivning skal man overvåge,
at passagererne sidder ned eller er advaret,
når man bremser med speedbåden. En person, der står op, kan blive kastet overbord.

Speedbåden kan ikke bremse og styre
på en gang.
Speedbåden styrer ved, at man drejer propellens kraft til siden. Det betyder, at den kun
styrer effektivt,når der er træk på skruen. Når
man tager gassen af eller stiller gashåndtaget
i tomgang eller neutral, falder styreevnen
proportionalt med, at der lukkes for fremdrivningskraften. Når gashåndtaget står i
neutral eller tomgang, er der kun motorbenet
tilbage til at give styring, og det har en begrænset effekt. Omvendt vil lidt ekstra gas i et
sving som regel støtte styreudslaget.

Den kraftigste bremse opnås ved at føre
gashåndtaget tilbage til tomgangsstilling. Så
løber propellen langsomt rundt, og det virker
i praksis, som om det var stukket en plade af
propellens diameter ned i vandet. I frigear er
bremsevirkningen mindre, for her trækkes
propellen blot rundt i vandet af farten uden
bremseeffekt.
Man taler visse steder om en speciel nødstop-manøvre, hvor man midt i et bremseforløb drejer rattet til siden for at undgå, at
hækbølgen, der følger efter båden i en kraftig
nedbremsning, ikke skal slå ind over. Det er
ikke nødvendigt med en moderne speedbåd,
og kan være en unødig komplikation. Har
man virkelig brug for at “katastrofebremse”
med sin båd, er der sikkert andet at tænke på
end sådan en detalje. Det er meget vigtigere
at sætte sig godt ind sin båds bremseevne under forskellige forhold og fra forskellige
hastigheder. Den slags skal øves, og herunder
er det naturligvis en god ide at prøve, om
“nødstop” er en god manøvre til den enkelte
båd. Til prøven skal man demonstrere evne
til at vurdere bremseevnen fra forskellige
hastigheder.

Speedbådens opførsel er ikke entydig. Når
man har kørt nogle uger i en ny bil, har man
en tydelig fornemmelse af, hvad bilen kan
klare på landevejen. Sådan er det ikke med
speedbåde. Intet i en speedbåds opførsel kan
betegnes som entydige egenskaber. De største
risici er for eksempel:
Bremseevnen ned ad en sø eller i kølvandet
på en anden båd kan falde drastisk.

Nødstop
Alle moderne udenbordsmotorer er udstyret
med en “dødemandsknap”, som føreren bør
anlægge, så motoren stoppes, hvis han falder
omkuld eller bliver kastet overbord. Når dette
“nødstop” bruges, er det vigtigt, at de øvrige
ombordværende er instrueret i, hvor reservenødstoppet findes, så de kan få motoren i
gang igen og f.eks. sejle båden tilbage til en

• Sejl langsommere, end båden kan. Det er meget
varieret, hvor godt man kan udnytte speedbådens tophastighed. Nogle både er konstrueret
med en dyb Vbund til at gå godt i søen og sejler
komfortabelt ved høj fart. Andre er konstrueret
med en flad bund for at plane hurtigt og sejle
stor tophastighed eller med god økonomi, men
de sejler til gengæld kun komfortabelt på næsten fladt vand.
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De fleste mindre speedbåde har et hastighedsregister, der følger dette mønster:

Styring og trim
Speedbåden svinger ikke særligt godt, når
stævnen er trimmet helt op i fuld planing.
• Under planingsfart, indtil 4-6 knob:
Båden sejler “nede” i vandet (deplacementsfart) Mange speedbåde vil føles at “skride” i svinget, og andre kan suge luft ned til propellen.
og er ikke særlig retningsstabil. Den reagerer
Til præcis manøvrering trimmes næsen noget
trægt på styringen, men laver efterfølgende
ned. I uroligt vand skal dette dog gøres med
store udslag.
nogen varsomhed. Trimmes stævnen for
• Lav planingsfart, 10-15 knob:
I dette område sejler de fleste speedbåde kom- langt ned til svingning, kan en skæv sø eller
en smule fejlbetjening let få båden til at
fortabelt, ligesom brændstoføkonomien er
“snuble” over sin stævn, så skroget “hugger i”
bedst.
og giver et mægtigt rusk i båden. I yderste
• Høj planingsfart, 15-25 knob: God marchhastigkonsekvens kan dette kaste de ombordværenhed for de fleste speedbåde ved lav sø. Flade
de ud, eller båden kan vælte rundt.
bundfaconer begynder at få problemer og
“bumper” hårdt over hækbølger fra andre både
og små søer.
• Topfart, over 25 knob: Uegnet til passagersejlads? Det er ingen særlig fornøjelse at sejle
Leks. 50 knob med en mindre speedbåd. Det er
spændende, men anstrengende.

Praktisk sejlads
Bådens balance
Fordel passagererne omhyggeligt i båden, så
den balancerer, både langskibs og sideværts.
Mindre både kan få en uheldig langskibs
vægtfordeling, nårpassagererne sætter sig på
agtertoften.
Acceleration og trim
Under acceleration vil en speedbåd stikke
næsen kraftigt i vejret, hvis man giver gas
med motoren trimmet i normal stilling. De
fleste speedbåde har elektrisk trim af motorbenet med to knapper, “Up” og “Down”, der
sidder ud for tommelfingeren på gashåndtaget. Dem benytter man til at trimme bådens
næse op eller ned.
Inden acceleration fra stilstand eller langsom
fart trimmes næsen godt ned, “Down”, så accelerer den hurtigst opover planingstærskelen. Når denne er passeret, begynder man at
trimme næsen op, “Up”. Hvor meget næsen
skal trimmes op i planingsfart er individuelt
fra båd til båd, efter bådens belastning, vejrforholdene og vinkelen til bølgerne. Til
tophastighed trimmer man trinvist “Up”, indtil båden føles at svæve en smule. Indenfor
racerbådssporten taler man ikke om “ned” eller “op”. Man trimmer “ind” eller “ud”, idet
man rent faktisk trimmer propellen ind eller
ud i forhold til agterspejlet.

Trimflaps
Trimflaps er mest til hjælp for styringen i sidevind. Når man styrer kontra mod vinden,
lægges båden i realiteten ind i et langt drej,
hvilket får den til at krænge imod vindretningen. Det retter man op med trimflaps. De kan
også bruges til at kompensere en gumpetung
båd og skæv last, men her er det bedre at flytte rundt på grej eller passagerer.
Vind og strøm
Motorbådssejlere føler ofte, de sejler uafhængigt af vind og strøm, men vi er nøjagtigt lige
så afhængige af naturen som f.eks. en sejlbåd.
Vinden har afgørene indflydelse på bølgernes
retning og højde, og den indvirker kraftigt på
styringen og fart- mulighederne. I havnemanøvrer skal man endog være meget opmærksom på at tage bestik af vinden, for en
speedbåd driver kraftigt ved lav fart.
Se vindretningen på flagene på havnen, før
du sejler ud. Bølgerne skabes af vinden. Sejl
ikke tur i medvind, før du har vurderet, hvordan det bliver at komme hjem igen - imod
bølger og vind. Det kan blive hårdt og koldt.
Strøm indvirker på alle fartøjers sejlads, men
er måske lettere at ignorere i en speedbåd,
fordi man altid kan trække på sine kraftreserver til at rette op på en navigationsfejl.
Det bedste er altid at sejle så korrekt som
muligt. Mange havne og løb ligger bag grunde
eller rev og skal anløbes efter søkortet. Tjek
hele tiden kursen med et fast punkt på land.
Hvis landet “driver”, skal der kompenseres.
Både strøm og navnlig vind virker på båden,
når man ligger stille. Det er let at konstatere
strøm, den trækker f.eks. kølvand efter
sømærker og fiskebøjer.
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Det er ikke blot rorets og skruens virkning
der har betydning, selvom disse to faktorer
bedst kan kontrolleres.

Manøvrering for motor
At give en simpel teoretisk forklaring på,
hvorledes man bedst manøvrer for motor lader sig næppe gøre. Dette læres bedst gennem praktiske øvelser, men nogle
almindelige regler vil være en hjælp, indtil
den praktiske rutine er opnået.
Rorets og skruens virkning
For at kunne styre og manøvrere motorbåden
er det nødvendigt at vide, hvorledes roret og
skruen virker.
Når roret står i midterstilling og båden gør
fart fremad gennem vandet, styrer fartøjet ret
frem. Drejes roret til en af siderne, kommer
der et tryk på roret. Dette tryk overføres til
bådens agterende, som føres til modsat side
af den roret er drejet til, og båden kommer i
drej. Under drejningen får båden således behov for mere plads end dens normale bredde.
Virkningen på bådens agterende er størst, når
der er et stort tryk på roret, d.v.s. når skruen
går med mange omdrejninger - og på lavt
vand.
Bådens skrue er højreskåret, når den set agten fra drejer med uret rundt. Når skruen
drejer rundt, gør båden fart gennem vandet
fremover eller agterover, men samtidig vil
skruen give båden en mindre drejende bevægelse. Går båden med højreskåret skrue frem
med langsom fart vil skruen trække agterenden let mod styrbord - og båden vil dreje mod
bagbord. Ved stor fart fremover vil forholdene ændre sig, og der vil komme et tryk mod
bagbord på roret og fartøjet vil dreje mod
styrbord. For at holde skibet på ret kurs, skal
der således gives en smule korrektion til styrbord eller bagbord - afhængig af farten. Går
skruen bak, vil den højreskårne skrue virke
mod bagbord således at agterskibet trækkes
mod bagbord - og forskibet vil svinge ud til
styrbord.

Vindens og strømmens virkning
Påvirkningen fra vind og strøm er ofte undervurderet, men under manøvrering tæt på en
havn eller i en havn, bør disse faktorer medregnes. I de fleste danske farvande er strømmens påvirkning beskeden under normale
vejrforhold, men under blæsende vejrforhold,
kan strømmens fart nå op på en betragtelig
størrelse, hvilket kan give problemer, specielt
ved indsejlingen til en havn. Når dette evt. er
kombineret med en kraftig sidevind, kræver
det en rimelig rutine for at få båden på plads i
havnen.

Den største drejningseffekt. opnås i almindelighed ved en rorvinkel på ca. 35°, hvorfor
roret ofte er forsynet med en stopanordning,
som forhindrer en større drejning. Hvis båden gør fart fremover, og roret f. eks. bliver
lagt hårdt styrbord, vil agterskibet dreje ud til
bagbord, men på grund af bådens træghed
mod pludselig at ændre bevægelsesretning,
vil der gå lidt tid, før båden går ind i drejningen. Efter en ca. 90° drejning vil båden gå ind
i en bane der er meget nær en cirkel.
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Nogle enkelte retningslinier kan derfor være
en stor hjælp, indtil rutinen er opøvet. Disse
retningslinier kan skitseres meget enkelt:
Planlæg
Tænk dig om før du begynder manøvren.
• Hvor vil du fortøje ?
• Hvilken side vil du have til kaj ?
• Er fenderne klar ?

Find et sted, hvor du ikke kan genere andre
og læg en bøje ud. Forestil dig, at bøjen er en
pæl eller en bro, og prøv så at manøvrere hen
til den. I modvind, i sidevind og i medvind.
Undersøg bådens opskud - hvor mange meter
før bøjen skal skruen kobles ud, for at båden
stopper lige nøjagtigt ved bøjen.
Forskellige metoder kan være en hjælp ved
manøvreringen:

• Hvor skal fenderne anbringes ?

– udnyt vind og strøm
– udnyt dine fortøjninger

• Hvilken fortøjning skal sættes først ?
• Er der mulighed for at blive blæst ind i andre
både ?

Når planlægningen er klaret kommer næste
punkt.
Fortæl
Fortæl dine gaster hvad du har tænkt dig at
gøre - og gør det i god tid. Så slipper du for
unødige hysteriske instruktioner og råben.
Fortæl også om eventuelle alternative muligheder.

Vejret
Selvom du er agtpågivende overfor vejret, vil
der altid være mulighed for, at du kan blive
overrasket af et pludseligt vejrskift, når du
befinder sig til søs.
Spørgsmålet om, hvordan du sikkert klarer
dig - enten til den nærmeste havn - eller til
vejret bedrer sig - kan meget hurtigt melde
sig.
Til søs
Hvis der ikke er en sikker ankerplads eller en
havn indenfor hurtig rækkevidde, bør du
træffe følgende forholdsregler:
• alle løsdele kontrolleres og surres
• brændstofkapacitet kontrolleres
• motorens drift kontrolleres løbende

Handling
Manøvren er planlagt, gasterne er orienteret
og nu drejer det sig om, at få udført manøvren, så båden kommer sikkert til kaj.
En grundlæggende regel siger:
Gør det langsomt
Det er altid lettere at give lidt mere fart, end
at skulle til at nedsætte farten, hvis den har
været for stor. Du bør huske, at uanset hvor
god din båd er, kan der altid springe et kabel
eller andre maskinfejl, der vil kunne bevirke,
at manøvren ikke går som planlagt. Vær sikker på, at der er rigeligt med fendre - lær gasterne, at brugen af arme og ben som fendre
er absolut forbudt.

• undgå forceret fart (specielt i modsø)
“kryds” hellere mod søen end at gå direkte mod
søen
• undgå såvidt muligt direkte medsø
( båden er svær at styre )

Er der så kraftig sø, at det er nødvendigt at
ligge underdrejet, kan det være en stor hjælp
at udlægge et drivanker. Såfremt der ikke findes et drivanker om bord, kan du med fordel
anvende fortøjningstovværk, fendere, bildæk
eller hvad der måtte findes om bord. Dette
for at stabilisere bådens bevægelser.

Ønskemålet må være den perfekte havnemanøvre og for at nå frem dertil, vil det være
hensigtsmæssigt at starte med at lære at kende båden.
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Mand over bord manøvrer
Det primære må være at ingen falder i vandet. Du kan træffe mange forebyggende foranstaltninger for at sikre at dette ikke sker.
F.eks. skridsikkert dæk, solidt fastgjorte
håndlister på ruffet, anvendelse af livliner i
dårligt vejr .....

Hvordan manøvres bedst ?
Hvis personen er i syne, gælder det om at blive ved med at have denne i syne. Dette gøres
bedst ved, at der er een om bord, der til stadighed holder øje med personen i vandet.

At bjærge en person, der er faldet over bord,
er både en vanskelig og farlig manøvre. Chancerne for at såre eller beskadige personen alvorligt er store, idet det at komme tilbage og
få hold i personen er en særdeles vanskelig
manøvre med en motorbåd. Hvis der samtidigt er ugunstige vejrforhold, vil dette yderligere komplicere manøvren.
For at gøre det mere overskueligt, kan du opdele situationen i de elementer den kan bestå
af:
Er der mon nogen der ser det ?
En motorbåd, der sejler med 20 knobs fart
tilbagelægger 10 meter per sekund, hvilket vil
sige, at i løbet af 1 minut er båden 600 meter
væk fra den overbordfaldne. I dårligt vejr vil
den overbordfaldne være særdeles svær at få
øje på.

Hvis det opdages med samme
Drej agterenden - og dermed skruen - væk fra
den overbordfaldne. Hvis der er vind, så sejl
med vinden i kort tid, og drej derefter mod
den overbordfaldne, så du nærmer dig personen mod vinden. I de fleste tilfælde er det en
fordel at have personen i læ side, idet båden
driver hurtigere end personen.
Hvorledes der skal manøvreres i den givne situation, afhænger for en stor del af de aktuelle vejrforhold samt bådens konstruktion og
manøvreevne.
I kraftig vind og med meget sø, kan det være
direkte farligt at have personen i læ side, idet
båden risikerer at drive hen over personen.

Hvis det ikke opdages med det samme
Så snart det konstateres, at en person er faldet over bord, drejes 50-60° grader væk fra
kursen. Når den nye kurs er nået, drejes til
Skal man kaste bjærgemærs ?
den modsatte side, indtil kursen er den
Hvis overbordfaldet observeres med det sam- modsatte af den oprindelige. Den overbordme kan der være rimelighed i at kaste bjærge- faldne person skulle så meget gerne være et
mærs ud, hvorimod det ikke hjælper ret
sted forude Denne manøvre benævnes:
meget at kaste en bjærgemærs, hvis man alWilliamssons turn. Manøvren har til henlerede er 500-600 meter fra den overbordsigt at eliminere den fejl der vil opstå, hvis
faldne. Har man en GPS Navigator om bord - man blot drejer 180° rundt. Hvis der er gået
så husk at trykke på MOB knappen.
et stykke tid fra overbordfaldet sker til det
opdages, kan det være nødvendigt at tage
Hvordan kommer du bedst hen til den
hensyn til anden deviation på modsat kurs,
overbordfaldne ?
vind og strøm. Herefter gælder samme forDrej i en snæver cirkel hen mod den overholdsregler som nævnt under “Hvis det opdabordfaldne, og placer båden ca. 100 meter i
ges med samme”
læ af personen i vandet. Sæt derefter farten
ned og gå langsomt frem mod personen såle- I hårdt vejr kan det være næsten umuligt at
bringe båden tæt på personen i vandet. I detdes denne passeres i ca. 1 meters afstand.
te tilfælde kan med fordel anvendes en slæVær særlig opmærksom, hvis der er meget
beline, som slæbes i et U-drej rundt om
vind. Det er farligt, hvis båden driver hen
personen i vandet, der så skal gribe tovet.
over den overbordfaldne.
Hvordan får du den overbordfaldne om
bord ?
På de fleste både vil det være lettest at få den
overbordfaldne om bord agter - evt. ved
hjælp af den platform, der er monteret på
mange både. Husk at koble skruen fra forinden.
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bør noteres i loggen. Nu kan man lejlighedsvis kontrollere, om ankeret holder - eller om
fartøjet driver for sit anker.

Ankre og ankring
Før man lader ankeret falde på den omhyggeligt valgte ankerplads, må man kende vanddybden og bundarten på stedet.
Vanddybden får du fra ekkoloddet, og bundarten kan du få oplysninger om i søkortet.
Skulle du ikke have ekkolod om bord - eller er
det i stykker - så er det rart at have et håndlod i reserve. Når dybden og bundarten er bestemt klargøres ankergrejet på fordækket. Er
bundarten sand eller mudder, er et plov- eller
pladeanker bedst. Er bundarten stenet, bør
man vælge et bruceanker. Sejler man tursejlads, bør man have to ankre om bord. Et let
anker, frokostankeret, som bruges ved korte
ophold på en ankerplads. Et hovedanker,
bedst et plov-, plade- eller bruceanker, som
bruges ved længere tids ophold på en ankerplads og ved overnatning. Hovedankeret bør
være dimensioneret, så det også kan holde i
tilfælde af opankring i hårdt vejr.

Ankervagt
Mange typer ekkolod har ankervagt, der alarmerer, når vanddybden ændrer sig.
Har du GPS om bord, er det også muligt at
indtaste ankervagt, dvs. hvis du driver væk
fra positionen, gives der alarm.
Ankertyper

Ankerets vægt bestemmes af fartøjets vægt og
af den valgte ankertype. Ankerkæden bør
være 3/8" for fartøjer med vægt op til 3 tons derover 1/2". For et fritidsfartøj i de indre
danske farvande er det normalt at anvende en
ankerkæde af samme længde som båden, forbundet med et 30 - 50 m langt ankertov af
samme tykkelse som fartøjets fortøjninger.
Kæde og tov mærkes f.eks. for hver 5 m således, at man nøje kan følge den mængde kæde
og tov, der løber ud. Under normale forhold
skal man anvende kæde og tov, der svarer til
5 gange vanddybden.
Når fartøjet når frem til ankerpladsen, bringes det til standsning, ankeret falder, og fartøj et sættes nu i langsom bevægelse
agterover således, at ankerkæde og -tov løber
ud uden at samle sig i bunker på bunden. Når
den ønskede mængde kæde og tov er løbet
ud, gøres fast. Fartøjet fortsætter agterover
således, at ankeret trækkes ned i havbunden.
Ankerkædens og/eller -tovets længde skal ud
over at være afpasset efter dybden også være
afpasset således, at der ikke sker kollision
med andre fartøjer, der ligger for anker, når
vind og strøm ændrer sig - og således, at fartøjet ikke går på grund. Nu sættes dagsignal
for ankerligger og ved solnedgang tændes ankerlanternen. For at sikre, at fartøjet bliver
liggende på samme position, tages to pejlinger til terrængenstande i land. Disse pejlinger
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Havmiljøloven
Tidligere har mennesker brugt havet som losseplads, idet man troede, at »havet slettede
alle spor«. l de senere år er både myndigheder og befolkninger blevet mere og mere bevidste om de alvorlige følger af forureningen
af vores omgivelser. Problemet for havmiljøet
drejer sig om tilførsel af giftige stoffer, tungmetaller, iltforbrugende næringsstoffer samt
om olieforurening.

vand. Basislinier og grænsen for dansk
søterritorium er trykt i søkortene.
Større havområder kan også være særligt sårbare over for forurening, og kan da blive udpeget som et særligt havområde med
specielle regler. Både Østersøområdet og
Nordsøområdet er udpeget som særligt sårbare havområder. (Endvidere er Middelhavsområdet, Sortehavet, Det karibiske Område,
Rødehavet, Golfområdet og Det antarktiske
Område udpeget som særlige havområder).

Myndighederne har forsøgt at begrænse forureningen gennem nationale love og internationale aftaler. For Danmarks vedkommende
er disse aftaler indeholdt i bl.a. havmiljølloven. Hensigten om at værne om havmiljøet
har kun den ønskelige effekt, hvis alle der
færdes på havet - herunder også lystsejlere
-kender reglerne og er indstillet på at følge
dem. Endvidere kan overtrædelse af miljøreglerne straffes med bøde, hæfte eller fængsel.

Østersøområdet
Østersøområdet dækker i denne forbindelse
Den botniske Bugt, Den finske Bugt, Østersøen, Sundet, Bælthavet og Kattegat indtil breddeparallellen gennem Skagen.
Nordsøområdet
Nordsøområdet clækker i denne forbindelse
Skagerak nord for Skagen, Nordsøen indtil
62°‘N-lig bredde (nord for Bergen) og 4°V-lig
længde (vest for Shetlandsøerne) samt Den
engelske Kanal indtil 5°‘V-lig længde (Sydvestengland) og 48°‘30’ N-lig bredde (Bretagne
i Frankrig).

Formålet med havmiljøloven er »at værne
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan
ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for
menneskers livsvilkår og for bevarelsen af
dyre- og planteliv«. Samtidig sigter loven
mod at forebygge og begrænse forurening af
havet fra skibe, fly og platforme med stoffer,
der kan bringe menneskets sundhed i fare,
skade de levende ressourcer og livet i havet,
være til gene for bl.a. fiskeri og søfart, eller
forringe rekreative værdier. Endvidere har loven til formål at sikre et beredskab til en hurtig og effektiv indsats mod forurening på
havet, på kyster og i havne.

Det betyder, at næsten alle danske lystsejlere
og langt den største del af fiskerflåden altid
befinder sig i særligt sårbare havområder eller på dansk søterritorium og skal derfor følge de særligt skrappe miljøkrav, som gælder
for disse områder. Lystfartøjer er omfattet af
disse regler.
På dansk søterritorium må udtømning af olie
eller olieholdigt vand ikke finde sted.

Lavvandede havområder er mest sårbare over
for forurening og anden menneskelig aktivitet. Derfor gælder der særligt strenge regler i
de kystnære områder; her kaldet
nationalt søterritorium.

Uden for dansk søterritorium må udtømning
at olie eller olieholdigt vand kun ske gennem
godkendt udtømningsudstyr, der sikrer et
forsvarligt lavt olieindhold i udtømningen.
Dansk søterritorium
Hvis man ikke har godkendt udtømningsudstyr
om bord, må man ikke lænse f.eks. olieOlieudtømning
holdigt
vand fra motorrum ud i havet.
Dansk ydre søterritorium går 12 sømil udfra
Lænsevand
fra motorrum skal opsamles og
kysten eller fra de basislinier, som efter interbringes
i
land.
Det samme gælder brugt
nationale aftaler er trukket over bugte og
smøreolie,
olieslam
og andre former for olifjordmundinger eller mellem øer og holme.
erester. Alle havne - også lystbådehavne Når der i det følgende står nærmeste kyst,
skal have faciliteter til at modtage olieslam,
regnes der altid fra basislinier, hvis disse er
brugt smøreolie, olieholdige blandinger og
trukket. Det vil sige, at den faktiske afstand
fra territorialgrænsen til land kan være langt lignende olierester, og kun dér kan man komstørre end 12 sømil. Havområderne inden for me af med sine olierester og olieholdige vand.
basislinierne kaldes det indre territorialfar-
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Lystfartøjer er endnu ikke omfattet af disse
regler, men det forventes, at der vil blive fastlagt regler om, at nye lystfartøjer efter 1/6
2000 skal være udstyret med opsamlingstank
til kloakspildevand, såfremt de har toilet om
bord, og at alle lystfartøjer med toilet om
bord efter 1/6 2005 skal være udstyret med
opsamlingstank til kloakspildevand. l alle
havne - også lystbådehavne - skal der
etableres faciliteter til modtagelse af kloakspildevand fra skibe.
Ved kloakspildevand forstås vand og affald
fra toiletter. På dansk søterritorium og i
Østersøområdet må udtømning af kloakspildevand kun finde sted, hvis spildevandet er
renset i et godkendt anlæg, og hvis det ikke
frembringer synlige spor i havet. Hvis kloakspildevandet i et godkendt anlæg kun er findelt og desinficeret, skal afstanden til
nærmeste kyst være mindst 4 sømil. Urenset
kloakspildevand må udtømmes mindst 12 sømil fra nærmeste kyst.
Selv om alle lystfartøjer endnu ikke er omfattet af disse regler, skal lystsejlerne herfra opfordres til at foretage deres toiletbesøg i land,
og standardreglementet for danske havne
forbyder udtømning af kloakspildevand i
havneområder. Det er altså ikke tilladt at benytte søtoilettet i havn. Lystfartøjer er omfattet af disse regler.
Affald omfatter alle andre former for ubrugelige, unødvendige eller overskydende stoffer
eller materialer, som fremkommer ved skibets normale drift. Reglerne skelner mellem
forskellige affaldstyper, alt efter hvordan de
belaster miljøet.

ningsmaterialer. Dette affald opdeles efter,
hvor vidt det kan flyde eller synker.
Plastik er syntetisk fremstillet, det er meget
svært nedbrydeligt i naturen, og derfor er
plastik til stor skade for livet i havet. Plastik
omfatter fiskegarn, syntetisk tovværk, plastskraldeposer og materialer, hvori plastik indgår. Intet sted på havet- heller ikke på de
store oceaner- må udtømning af plastik finde
sted. Plastikaffald skal altid bringes i land.
På dansk søterritorium må der ikke udtømmes nogen former for affald; bortset fra frisk
fisk og dele af fisk.
I særlige havområder (dvs. Østersø- og
Nordsøområderne fra Skt. Petersborg til Bretagne over Shetlandsøerne til nord for Bergen) er det kun tilladt at udtømme
levnedsmiddelaffald, og kun, når udtømningen finder sted mere end 12 sømil fra nærmeste kyst eller basislinie.
Uden for disse områder må andet affald, der
synker, udtømmes, hvis skibet befinder sig
mere end 12 sømil fra nærmeste kyst. Hvis affaldet er findelt til en max. størrelse på 25
mm, må udtømningen finde sted mindst 3
sømil fra nærmeste kyst. Andet affald, der
kan flyde, må dog kun udtømmes mere end
25 sømil fra nærmeste kyst. Og husk: plastikaffald skal altid bringes i land.
Smid intet affald over bord. Læg alt affald i
en pose om bord, og tag affaldet med i land.
I havnene er der altid affaldscontainere.

Bundmaling har til formål at forhindre levende organismer i at sætte sig fast på underskroget, køl og ror og dermed vanskeliggøre
Frisk fisk, som man lige har fanget, og dele af bådens passage gennem vandet. Bundmalinfisk fra rensning af friske fisk kan næppe sigen indeholder metaller og/eller kemiske
ges at skade havmiljøet, og derfor må man
giftstoffer (biocider), der dræber levende orgerne kaste dette affald over bord igen overalt ganismer.
på havet. Dette gælder dog ikke hele fiskelaDe danske miljømyndigheder er blevet meget
ster, som f.eks. er forrådnet.
opmærksomme på de miljømæssige probleLevnedsmiddelaffald er madrester, men ikke mer, der er forbundet med at anvende giftindpakningen. Levnedsmiddelaffald er skastoffer i bundmalinger på skibe. Visse
delige for havmiljøet i de kystnære områder,
metaller, fx tin, og visse biocider er allerede
fordi organiske stoffer under deres nedbrydblevet forbudt at bruge på alle skibe under 25
ning bruger af disse havområders sparsomme meter, og fremover vil lovgivningen søge at
ilt. De kystnære områder lider i forvejen af
begrænse brugen af andre metaller, fx kobiltmangel på grund af byernes og landbrugets ber, og biocider med miljømæssigt uheldige
tilførsel af næringsstoffer.
påvirkninger. På længere sigt vil miljømyndighederne og sejlerorganisationer påvirke
Andet affald er f.eks. papirprodukter, klude,
producenterne til at udvikle giftfrie bundmaglas, metal, flasker, lervarer, træ og indpak-
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Vildtreservater og, fredede områder er trykt i
søkortene, og oplysninger om yngleperioder
og begrænsninger i færdsel og sejlads kan findes i Tursejlerhåndbogen udgivet af Dansk
Sejlunion samt hos Skov- og Naturstyrelsen,
Reservatsektionen.

linger. Bådejere må derfor fremover forvente
en stadig udskiftning af produkter til mindre
miljøbelastende bundmalinger.
Det er forbudt at anvende biocidholdig bundmaling på lystbåde i ferske vande og på lystbåde uden fast vandplads.
På lystbåde med fast plads i saltvand bør man
være varsom med brugen af bundmaling. Lad
være med at spule en masse dyr og giftig
bundmaling af båden med højtryksrenser om
efteråret. Vask kun eventuel begroning af
med en blød børste umiddelbart efter, at båden er kommet på land, og begræns om muligt forårklargøringen til pletmaling af bådens
udsatte steder (vandlinie, stævn, forreste del
af køl og ror).
Dumpning, afbrænding og klapning
Dumping er udkastning af stoffer eller materialer, som udelukkende er bragt om bord
for at blive smidt i havet.
Reglerne om afbrænding omfatter ikke skibes normale drift, f.eks. udstødningsgasser
fra motorer og røg i kabyssen, eller afbrænding af overskudsgasser fra platforme, men
derimod sigter reglerne mod afbrænding af
stoffer og materialer, som er bragt om bord
for at blive brændt af til havs, f.eks. affald eller giftige kemikalier.

I de kommende år vil der blive oprettet en del
nye fuglereservater. De konkrete begrænsninger kan blive udformet forskelligt for de enkelte områder. Almindelig sejlads og fiskeri
vil normalt være tilladt; derimod vil brætsejlads, vandskisport og speedbådssejlads blive
begrænset eller forbudt. Når der bliver oprettet nye reservater, vil det blive meddelt i
Efterretninger for Søfarende.
Krigsgasser
En særlig form for farlig forurening udgøres
af krigsefterladenskaber i form af ammunition og krigsgasser. Når man fisker med redskaber og i områder, hvor disse
efterladenskaber især træffes, bør fører og
besætning sætte sig ind i de forholdsregler,
der bedst vil kunne afværge ulykker ved kontakt med disse stoffer. Oplysninger herom
kan læses i Fiskeriårbogen samt i pjecen Fiskeri og krigsgas udgivet af Industriministeriet 1986.
I LOV nr. 476, 30/6 1993 om beskyttelse af
havmiljøet med senere ændringer har Danmark indført konventionens bestemmelser i
dansk ret. Denne lov kaldes Havmiljøloven.
Udover bestemmelser om olieforurening
indeholder havmiljøloven også dumpningsbestemmelser som vedtaget i Østersøkonventionen fra 1974.

Dumping og afbrænding er overalt på havet
forbudt.
En særlig for dumpning er klapning, dvs. udkastning af havbundsmaterialer fra oprensning og uddybning af havneløb og sejlrender
og ved havnebygningsarbejder. Klapning må
ikke finde sted uden forud indhentet tilladelse fra myndighederne.

I BEK nr. 242, 21/4 1999 er optrykt bestemmelser og positioner for dansk søterritorium.

Vildtreservater
Gennem naturbeskyttelsesloven og lov om
jagt og vildtforvaltning er der visse steder oprettet natur- og vildtreservater for at beskytte
kystfugle og sæler -især i deres yngleperioder.
Da fugle og sæler har stort behov for fred og
ro i yngletiden, er færdsel - herunder sejlads forbudt eller indskrænket i disse perioder, og
nogle steder hele året.

De særlige områder i havet, hvor der er restriktioner for affalds - og olieudtømning er
fastlagt i BEK nr. 534, 21/6 1992.
Af særlig interesse for fritidssejlere er BEK
nr. 534, 21/6 1992 om udtømning af affald.

Yderligere oplysninger herom kan indhentes
fra Miljøstyrelsens havkontor, tlf. 32 66 01
00. I øvrigt bliver et udvalg af de relevante
love og bekendtgørelser optrykt i FiskeriårUndgå sejlads tæt på øer og holme med fugle- bogen. Det gælder fx også de særlige regler
kolonier undgå landgang på ubeboede øer og for fiskefartøjers kontrolsystemer med olieholme fra april til juli hold god afstand til øer forurening.
og rev, hvor sæler holder til.
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Hvornår er speedbådskørekort påkrævet ?
Dette spørgsmål besvares i “Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter
(Speedbådsførerbekendtgørelsen)” af 22. marts 2006.
Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og
med skroglængde og fremdrivningseffekt (kW) som anført i bilaget til bekendtgørelsen.
I dag er HK imidlertid stadig den mest anvendte term blandt fritidssejlere, hvorfor Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet nedenstående tabel for planende fartøjer med
skroglængde på 4 meter eller derover og med motorydelsen defineret som HK.
Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større end 25 HK / 19 kW eller derover finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse.
Grundlaget for tabellen er, at 1 HK=0,73550 kW og 1 kW=1,359 HK. Ved et planende fartøj
forstås et fartøj med V-formet bund, et bredt fladt agerskib og ingen egentlig køl eller fartøjer,
der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet.
I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen - tlf. 3917 4400 - om et fartøj er omfattet af “speedbådsfører-bekendtgørelsen”.
De nærmere retningslinier for afvikling af speedbådskørekort fremgår af Søfartsstyrelsens
hjemmeside for fritidssejlere.
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Har du duelighedsbevis med fotokort - d.v.s. at begge delprøver til
duelighedsprøven er bestået - dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal
IKKE også have speedbådskørekort.
Vi gør venligst opmærksom på, at nedenstående tabel IKKE dækker samtlige motor-

drevne fritidsfartøjer, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse.
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