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1. Identifikation af rederen

Vejlefjordskolen
8721 Daugård
Tlf. 7589 5202

Rektor:
Holger Daugård
Tlf. (arbejde) 7641 3132
Tlf. (privat) 6618 4100
Mobil 2532 6053

2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter

Sejlads med kajak på nordsiden af Vejle Fjord mellem Tirsbæk (55°42'32" N 9°37'52"Ø) og 
Træskohage (55°40'49" N 9°44'49" Ø). Udgangspunktet for sejladsen er kysten ved skolens 
strand (55°42'36" N 9°40'55" Ø).
Aktiviteterne forudsætter gunstige vejrforhold med en vandtemperatur på min. 10°C ved brug af 
våddragter eller 15°C uden brug af våddragter.

3. Identifikation af risici

Kæntring med risiko for fyldt kajak og mistet pagaj
Hypotermi
Drift (strøm eller fralandsvind)
Svømmefærdigheder

4. Tiltag for at imødegå risici

Kæntring med risiko for fyldt kajak og mistet pagaj
Vi sejler tæt ved kysten, hvor eleverne hurtigt kan vade i land i tilfælde af kæntring. Hver 
kajakroer sejler med en makker, der hjælper med at tømme og evt. opsamle mistet pagaj. 

Hypotermi
Alle har våddragter på, hvis temperaturen er under 15°C. Derudover bedes alle tage ekstra tøj 
under våddragten, der kan isolere og beskytte mod vind.

Drift
Vi sejler tæt på kysten, hvor påvirkningen af vind og strøm ikke er så stor. Derudover er 
aktiviteterne oftest i pålandsvind, hvorved eleverne automatisk driver mod land og ikke ud på 
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den åbne fjord. Er der voldsomme bølger eller kraftig vind sejles kun i pålandsvind og 
sejladsområdet begrænses (se pkt. 7).

Svømmefærdigheder
Alle kajakroere skal kunne svømme. 
Elever på kajakholdene i forbindelse med efterskoleidrætten om eftermiddagen skal i 
forbindelse med introduktion til kajakkerne og redningsøvelserne vise deres 
svømmefærdigheder.
Elever, der fra 10. klasse / 1.g og derover, der ønsker at sejle uden instruktør, skal vise deres 
svømmefærdigheder i forbindelse med skolens kajakprøve.
Ved vandaktiviteter, der er åbne for alle, vil der ikke blive foretaget svømmeprøver, men 
derimod vil der være ekstra bemanding omkring aktiviteterne, både på vandet og på land, der 
holder skarpt øje med de deltagende elever.

5. Beskrivelse af fartøjer og udrustning

Fartøjer
Havkajakker af mærket Hasle Explorer samt havkajakker af mærket Rainbow Laser. Alle 
havkajakker er PE-kajakker. Ingen af kajakkerne er forsynet med ror
Hasle-kajakkerne er forsynet med skot agter og har et cockpit, der går helt ud til stævnen. I 
stævnen er der indsat flydeblære for at hjælpe med opdrift.
Rainbow Laser-kajakkerne er forsynet med skot både for og agter.

Tilhørende udrustning
Spraydeck (valgfrit)
Pagajer
Våddragter
Svømmeveste (Linder orange eller blå/gul)
Line, der bindes fra pagaj til kajak

6. Besætningen og dens kompetencer

Torben: 
Søfartsstyrelsens duelighedsbevis for fritidssejlere, mange års erfaring fra spejder og fritid med 
sejlads med kanoer og kajakker samt erfaring med kølbåd og sejljolle.

Eventuelle hjælpere, der assisterer Torben: 
Disse skal overfor Torben vise deres færdigheder omkring håndteringen af kajakkerne herunder 
bl.a. vise svømmefærdigheder og redningsøvelser. Deres opgave er at assistere med opsyn af 
gruppen af kajakroere og evt. hjælpe med i tilfælde af kæntring og redning.
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7. Operative forholdsregler

Retningslinier for deltagelse ved kajakaktiviteter:
Alle kajakroere under 18 år skal have godkendelse fra hjemmet til kajakaktiviteter.
Elever fra 10. klasse / 1.g og derover kan gå op til skolens kajakprøve.
Alle kajakroere skal have gennemført skolens kajakprøve med godkendt resultat for at få lov til 
at arrangere og deltage på kajakture uden instruktør. Hvis kajakroerne ikke har gennemført 
skolens kajakprøve må de kun tage af sted sammen med en instruktør.
Alle kajakroere skal udvise ansvarlig adfærd i håndteringen af kajakker og overfor andre 
deltagere.
Alle kajakroere skal respektere de retningslinier som gives af den kajakansvarlige og overholde 
alle aftaler. Ved brud på disse retningslinier vil tilladelse til kajakaktiviteter blive nægtet.

Retningslinier for sejlads med kajakker:
Der sejles altid parvis.
Kun kystnær roning med udgangspunkt i skolens strand.
Anvendelse af våddragt er påkrævet ved temperaturer under 15°C - dog med en 
minimumstemperatur ved 10°C.
Al sejlads tilrettelægges under hensyntagen til vejrforholdene og elevernes færdighedsniveauer. 
Ved kraftig vind eller hvis bølgegangen er voldsom begrænses aktiviteten til leg omkring 
badebroen og langs kysten ved skolens strand – dog altid i pålandsvind af hensyn til afdrift i 
tilfælde af kæntring.
Ved vandaktiviteter, der er åbne for alle, vil der altid være instruktør og flere hjælpere med for 
assistere med opsyn og instruktion på vandet.

Retningslinier for kajakroere på tur: 
Disse retningslinier afspejler den instruktion, som alle kajakroere modtager ved 
kajakaktiviteternes begyndelse før kajakkerne sættes på vandet. Derudover gælder de, hvor 
elever fra de ældste klasser (10. kl og gymnasiet) arrangerer ture på Vejle Fjord jf. 
retningslinierne for deltagelse ved kajakaktiviteter beskrevet ovenfor. Retningslinierne gives 
som både skriftlig og mundtlig instruktion når aftaler om kajaksejlads uden instruktør indgås, 
og skal bekræftes af alle deltagere.
   
Sikkerhedsregler på tur jf. retningslinier for sejlads med kajakker:
Sejl aldrig alene.
Medbring mobiltelefon (aflevér nummeret til den kajakansvarlige, når I aftaler turen).
Brug altid svømmevest.
Brug våddragt, hvis der er nogen.
Hav altid telefonnummer på den kajakansvarlige og kostafdelingens vagttelefon med.
Ro altid langs kysten og aldrig længere fra land end I kan svømme med fyldt kajak.
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Hav en klar aftale med den kajakansvarlige:
Der skal altid være en klar aftale med den kajakansvarlige forud for sejlads på fjorden uden 
instruktør. I aftalen skal følgende fremgå:

● Deltagere (alle skal være godkendt af den kajakansvarlige)
● Afgangstidspunkt
● Rute
● Forventet hjemkomst
● Nummer på mobiltelefon, der tages med på turen

Deltaljerne i aftalen indføres også i loggen ved kajakcontaineren og lægges derefter i postkassen 
ved kajakcontaineren.

Kommunikation:
Der skal meldes til den kajakansvarlige, når I sejler ud.
Der skal meldes til den kajakansvarlige med det samme, når I kommer hjem.
Skulle turen af en eller anden grund blive forlænget eller ruten blive ændret, skal I med det 
samme melde det til den kajakansvarlige.

I tilfælde af uheld:
Sørg for at holde styr på kajak og pagaj i tilfælde af kæntring.
Sørg for at komme i land med det samme.
Meld straks til den kajakansvarlige og fortæl om jeres situation.
Sørg for at komme i læ og undgå at blive kolde.

Praksis omkring brugen af kajakkerne i forbindelse med efterskolens 
idrætsaktiviteter:
Om eftermiddagen to gange om ugen (ofte tirsdag og torsdag), deles eleverne op i hold, der 
registreres ved Hovedbygningen ved aktivitetens start. 

Introduktion og oplæring:
Eleverne på kajakholdene oplæres i brugen af kajakkerne gennem øvelser med teknik og redning 
omkring badebroen og langs kysten ved skolens strand. Eleverne arbejder sammen i grupper af 
2-3 personer. Eleverne lærer at tage ansvar for hinanden gennem det forpligtende makkerskab i 
gruppen, hvor alle har pligt til at holde øje med hinanden og træde til i tilfælde af kæntring, fx 
med assistance til en makkerredning. I introduktionsfasen er aktiviteterne kun ved skolens 
strand, indtil eleverne viser, at de er trygge og kontrollerede i deres omgang med kajakkerne, 
bl.a. skal alle eleverne vise deres færdigheder med redningsøvelser, hvor der bl.a. konkurreres 
om at kunne redde sig selv eller hinanden på kort tid. 

Småture på fjorden:
Når elevgruppen har været igennem træningen med redningsøvelser udvides sejladsområdet til 
længere ture langs kysten mod Ulbækhus eller Daugård Strand. På disse ture har eleverne 
ansvar for hinanden gennem makkerskabsgrupper, der aldrig må forlade hinanden. Der aftales 
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ved start, hvor turen går hen, og hvor der foretages stop undervejs. Disse stop anvendes for at 
sikre, at den samlede gruppe ikke bliver for spredt under sejladsen. 

Når nye deltagere skal med:
I tilfælde hvor nye elever vælger sig ind på kajakaktiviteten tilpasses turene til den nyankomne. 
Det er altid den person med den mindste erfaring, der er afgørende for dagens sejlads. Den nye 
elev introduceres kort i teknik og forhold omkring sejladsen, og bliver evt. bedt om at prøve en 
redningsøvelse med hans/hendes makker. Alternativt vil eleven blive instrueret i 
redningsøvelsen uden at prøve den i praksis, men derimod blive sat sammen med en eller flere 
mere erfarne elever, der tidligere har vist gode færdigheder i redningsøvelser. På den måde er 
den nye elev i gruppen i trygge hænder, der står parat til at gribe ind, hvis en kæntring skulle 
opstå. 

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Sejlads nær kysten - man kan let komme til land ved kort svømning / vadning i land
Altid sejle i pålandsvind - man driver automatisk mod land
Makker-ordning - der er altid en, som kan redde/undsætte/alarmere
Redningsudstyr: Alle sejler iført svømmeveste samt monteret pagajline mellem kajak og pagaj.
Mulighed for at tilkalde assistance: Mobiltelefon ved kajakaktiviteten. 

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance 
ved ulykker

Mobiltelefon hos instruktøren på vandet eller ved kajakaktivitetens base på land, hvis kontakt 
fra vandet ikke kan lade sig gøre, fx pga. dårlig mobildækning. 

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer 
om bord er kendt og opbevares i land og er lettilgængelig i tilfælde 
af en redningsaktion

Alle kajakroere noteres i en logbog ved kajakcontaineren forud for sejladsen. Loggen lægges i en 
postkasse ved kajakcontaineren, så personer på land altid vil kunne kontrollere forholdene i 
forbindelse med dagens sejlads, herunder personer på vandet og målet for dagens sejlads.
I tilfælde af at enkelte personer opgiver dagens sejlads og går i land sendes en sms til Flemming 
Pedersens telefon. Denne person vil derefter ikke skulle regnes med blandt personerne i loggen.
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11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives 
sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden 
sejladsens start

Alle roere instrueres i grundlæggende teknik, redningsprocedurer og forholdene vedrørende 
dagens sejlads før hver sejladsaktivitet begynder. Dernæst hænges beskrivelse af de gældende 
retningslinier for redning og generel sejlads (jvf. pkt. 7) op ved kajakcontaineren og på 
bygningernes opslagstavler, så de kan ses og repeteres i dagligdagen.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på 
utilsigtede hændelser eller ulykker

Utilsigtede hændelser
Ved mindre utilsigtede hændelser samles det involverede personale og evt. også repræsentanter 
fra ledelsen til en opfølgning på hændelsen og en evt. revidering af sikkerhedsinstruksen, hvis 
det skønnes nødvendigt. 

Alvorlige hændelser / ulykker
Ved alvorlige hændelser / ulykker, orienteres elever, forældre og personale om hændelsens 
forløb og de tiltag, der er gjort i den forbindelse, herunder også tiltag for at hændelsen ikke 
gentager sig.

Revidering af instruks
Hvert år (forud for sejlsæsonens start – senest i april) aflægges rapport til skolens bestyrelse om 
arbejdet med skolens sikkerhedsinstrukser, herunder om overvejelser i forbindelse med 
revidering af den gældende instruks. 
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