
 

LimeLight BoardSport Club 
SIKKERHEDSINSTRUKS SOMMER 2020 
 
 
Sikkerhedsinstruks for sejlads med LimeLight BoardSport Clubs SUP boards sommer 2020. 
Udarbejdet 1. juni 2020 
 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?  
10 stk. Oppustelige Stand Up Paddle boards 
1 stk. Stand Up Paddle YOGA platform 
3 stk. Stand Up Paddle boards 
5 stk. Surf boards 

 
1. Identifikation af rederen 
LimeLight BoardSport Club 
Kornvænget 36 
4673 Rødvig 
CVR: 41018593 
Ansvarlig for sommeraktiviteter: Steen Bonke Sørensen, Telefon 4099 5577 

 
2. Sejladsaktiviteter 
Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og 
begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed. 
 
Sejlsæson:  
Der sejles i ugerne 29, 30 og 31. Det tilstræbes at der alene sejles mellem solopgang og solnedgang.  
 
Sejlads:  
SUP sejlads med voksne, børn 6-14 år ifølge med forælder og unge fra 14-18 år som en åbent hus sommeraktiviteter. 
 
Vind og vejr:  
Vind og vejrforhold tjekkes på www.frv.dk forud for sejlstart i forhold til vejr, vind, bølger og torden. 
Der sejles ikke ud ved hård vind eller derover og ved store bølger. Det vil sige at sejlaktiviteterne foregår ved maksimalt 8 m/s. 
Hvis det under sejladsen blæser op søges der hurtigst muligt mod land/havn. 
Ved sejlads skal vandtemperaturen være minimum 10 grader og lufttemperaturen være minimum 15 grader. Ved 
vandtemperaturer under 15 grader, skal der min. Anvendes våddragt.  
Der sejles ikke i tåge og tordenvejr og ved opstået tåge eller torden afbrydes sejladsen øjeblikkelig og der søges mod land/havn.  
 
Sejlområde:  
Der sejles alene tæt på kysten ved badestranden Vest for Rødvig Havn. Der sejles maksimalt 100 meter fra kysten. Hvis der 
skal sejles længere ud end de 100 meter, så̊ skal SUP være ledsaget af en følgebåd.  

 
  



 

 
3. Identifikation af risici 
Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: 

1. Afkøling under sejlads.  

2. Afkøling ved ophold i vandet efter overbordfald/kæntring.  

3. Drukning efter overbordfald/kæntring.  

4. Risiko for adskillelse af gruppen der hindrer hurtig indgriben ved overbordfald/kæntring eller lignende opståede 
problemer.  

5. Deltagernes uvidenhed om sejladsen, fartøjet, beklædning og udstyr.  

6. Fejlbehæftet eller uhensigtsmæssigt udstyr.  

7. Anden trafik i form af skibe/både etc. 

 
4. Tiltag til at imødegå risici 
Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 Identifikation af risici. 
 
For at forebygge disse risikofaktorer skal den sejladsansvarlige sikre at:  

1. Alle deltagere er iført beklædning som er tilpasset vejr-, vind- og temperaturforhold, og dermed sikre at deltageren er i 
stand til at holde varmen under sejladsen.  

2. Alle deltagere er iført beklædning som er tilpasset vandtemperaturen, og dermed sikre at deltageren kortvarigt kan 
opholde sig i vandet uden at blive underafkølet.  

3. Alle deltagere er iført redningsvest eller svømmevest, som bæres korrekt og passer til deltagerens størrelse. Ved brug 
af svømmevest skal deltageren kunne svømme, og der skal forefindes mulighed for umiddelbar redning fra vandet af et 
følgefartøj nær ved. Følgefartøjet kan være en kano, kajak eller SUP. Den sejladsansvarlige skal være instrueret i 
redning og førstehjælp. Den resterende besætning skal være bekendt med redningsteknikker relevante for 
fartøjstypen.  

4. Alle deltagere er påført sikkerhedsline/leash, der er forankret til brættet. 

5. Der tages forholdsregler for vejrforhold, fx fralandsvind, bygevejr med vindretningsskift osv., samt at alle deltagere er 
gjort bekendt med retningslinjer for aktiviteten, der sikrer at gruppen ikke adskilles.  

6. Alle deltagere er gjort bekendt med vigtige dele denne sikkerhedsinstruks, retningslinjer for den aktuelle sejlads, 
betydningen af beklædningen, samt korrekt brug af fartøjer og udstyr.  

7. Alt udstyr der anvendes, er i forsvarlig stand.  

8. Der holdes passende udkik og god afstand til andre trafikanter på vandet.  

 
 

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning 
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til: 
Paddle boards i oppusteligt plast eller glasfiber med finner og dækselastikker. Godkendt til 1 person. 
 
Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes: 
I forbindelse med søsætning laves eftersyn, hvor såvel SUP som udstyr gennemgås og kontrolleres for fejl.  
Forud for hver sejlads tjekkes SUP og udstyret jævnførte udstyrslisten, således at det sikres, at alt er funktionsdygtigt og at alt 
udstyr er med på sejladsen og fundet fuldt funktionsdygtigt.  
 
Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: 
Deltagerne skal gøres bekendte med sikkerhedsinstruksen og de generelle regler for sikkerhed forud for sejladsen. Alle skal 
bære svømmevest, og skal kunne svømme. Ingen hverken voksne, børn eller de unge må deltage i sejladsen medmindre at det 
foregår frivilligt.  
 
Alle underskriver ansvarsfraskrivelse før sejlads. 

 



 

6. Besætningen og dens kompetencer 
Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det 
kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring: 
To instruktører udpeget af reder, med min. godkendt årlig prøve i selvredning, makkerredning  
og bugsering samt minimum et års erfaring med sejlads på SUP. 

 
7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer 
Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer 
om bord: 
 
Vind og vejr:  
Vind og vejrforhold tjekkes på www.frv.dk forud for sejlstart i forhold til vejr, vind, bølger og torden.  
Der sejles ikke ud ved hård vind eller derover og ved store bølger. Det vil sige at sejlaktiviteterne foregår ved maksimalt 8 m/s. 
Hvis det under sejladsen blæser op, søges der hurtigst muligt mod land/havn. Ved sejlads skal vandtemperaturen være 
minimum 10 grader og lufttemperaturen være minimum 15 grader.  
Der sejles ikke i tåge og tordenvejr og ved opstået tåge eller torden afbrydes sejladsen øjeblikkelig og der søges mod land/havn.  
 
Sejlområde:  
Der sejles alene i Rødvig afgrænset af Klinten i bugtens østlige ende og afslutningen af sommerhusområdet ved Højstrupvej i 
vest. Der sejles maksimalt 100 meter fra kysten. Hvis der skal sejles længere ud end de 100 meter så skal SUP være ledsaget 
af en følgebåd. 
Kan følgebåd ikke fortage redning tilkaldes assistance på 112.  

 
8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke 
Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand: 
Alle deltagere har godkendte svømmeveste på, og er instrueret i at blive ved SUP ‘en, hvis denne ikke kan manøvreres ved 
egen kraft. 
Instruktører har opladet telefon i vandtæt etui, indeholdende nummer til lokalt beredskab og backup på land.  
Elever skal have gennemgået nødprocedure inden sejllads.  
Ved kæntring kravler udøveren op på SUP igen eller hjælpes den kæntrede på land ved bugsering af en instruktør. 

 
9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker 
Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: 
Instruktører har opladet telefon i vandtæt etui.  

 
10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let 
tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion 
Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land: 
På et papir i forruden på bilen som står på havnen eller ved indgangen til LimeLight BoardSport Clubs container anføres altid, 
hvor mange børn/unge og voksne der er sejlet ud med angivelse af klokkeslæt og dato. Herunder også i hvilket /hvilke fartøjer 
der er sejlet ud i. 

 
11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden 
sejladsens start 
Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå: 
På land inden sejladsen starter og inden der udleveres svømmeveste, afgives instruks og informationer om sikkerhed og 
opførsel til søs.  
Dette gøres af de instruktører, der forestår aktiviteten. 

 
12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker 
Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: 
Den/de implicerede ansvarlige sikrer at dette meddeles til klubbens bestyrelse uden ophold og at det tages op og drøftes på 
førstkommende bestyrelsesmøde. I den forbindelse vurderes det også̊ om der skal foretages justeringer i sikkerhedsinstruksen.  

 
 


