
Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i fritiden på Venø Efterskole – april 2019 

 

1.   Identifikation af rederen 

Forstanderen på Venø Efterskole Tage Jepsen, Nørskovvej 8, 7600 Struer 

  

2.   Beskrivelse af sejladsaktiviteterne 

Kanosejlads i fritiden på Venø Efterskole foregår langs Venøs østlige kystlinje mellem Linda’s sommerhus og 
den offentlige badestrand, hvor man kan bunde. 
Kanosejlads i fritiden foregår i perioden fra 1. maj til 30. sep. og altid ud fra en vurdering om vind og vejr 
samt den enkelte deltager forudsætninger. Denne vurdering foretages af instruktøren. I.flg. ad 6. 
  

3.   Identifikation af risici 

Deltagere kan 
- drive væk (vind og strøm kan skifte retning eller styrke) 
- kæntring 
- forslået eller skadet, herunder nedkølet 

Materiel skade, så de ikke kan padle ind. 
- Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø, tåge, torden. 
- Personbåren risici i form af uhensigtsmæssig adfærd. 

 

4. Tiltag 

Alle deltagere bærer CE-godkendt svømmevest og påklædning efter forhold. Deltagere padler sammen i 

makkerpar. 

Det er vagtlærerens ansvar at lave aftaler med deltagerne, der skal på vandet, samt føre en liste på land 

over hvilke deltagere, der er på vandet. Vagtlæreren har pligt til at oplyse om afgrænsninger for dagens 

kanoaktiviteter. Desuden er det vagtlærerens opgave at identificere de aktuelle forhold, muligheder og 

begrænsninger, samt formidle aftalerne for aktiviteten til deltagerne, herunder regler, der skal følges på 

vandet. 

  

5.   Fartøj og udrustning 

Der kan padles i alle efterskolens kanoer. Det forudsættes, at kanoer, padler og veste er i sikkerhedsmæssig 

god stand. 

Kanoerne har alle bugserline på, men ingen nødudstyr om bord. Eleverne har mobil med nummer til 

efterskolen i vandtæt pose med på vandet 

  

6.   Besætning 



Vagtlæreren har kompetencebevis fra Dansk Kano og Kajakforbund, Søfartsstyrelsen eller lignende 

maritimt bevis, samt førstehjælpsbevis. 

  

7.   Operative forholdsregler 

Der aftales altid, efter forholdene og årstiden, hvor der padles. 
Der padles kystnært, hvor deltagerne kan bunde. Mål med padlen 
 

8.   Ulykke 

Alle bærer altid CE-godkendte svømmeveste. 

  

9.   Assistance 

Er der brug for assistance, kan en deltager ringe eller løbe efter hjælp på Venø Efterskolen. Eleverne skal 

oplyses om skolens telefonnummer, samt muligheden for at ringe 1-1-2. 

  

10.  Antal personer om bord 

Liste med navn på dem, der er på vandet, skal opbevares synligt og let tilgængeligt på land. Listen lægges i 

blå bakken på lærerværelset. 

  

11.   Sikkerhedsinstruktion 

Det er vagtlærerens pligt og opgaver at instruere kanopadlerne i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 

uheld på vandet. Før en sejlads gennemføres der sikkerhedsinstruks for alle, der skal på vandet. I praksis et 

møde på stranden inden nogen går på vandet, hvor der gennemgås rammer og aftaler. 

  

12.   Opfølgning 

Der vil løbende være gennemgang og kontrol af sikkerhedsinstruksen blandt vagtlærerne samt reder. Det 
pålægges vagtlærerne at gennemgå sikkerhedsinstruksen ved hver kanosejlads. 
Reder skal orienteres ved alle ulykker og nærved ulykker. 
Situation evalueres med elever, lærere og reder. 
Forældre informeres. 
 


