TJEKLISTER TIL
BRUG FØR SEJLTUREN
MOTORBÅD
 andudskilningsfilter skal være frit for vand
V
Undersøg motorolien – tjek oliepinden og
se om der er nok olie
Tjek om motorens køling er i orden ved at
se efter vandstråle eller vand i udstødning
Afprøv om der er lys i lanternerne, hvis du
planlægger sejlads i mørke, eller hvis der er
risiko for nedsat sigtbarhed
Husk sikkerhedsudstyr: redningsveste til
alle, nødsignaler, vandtæt mobil, VHF,
brandtæppe og ildslukker
Undgå bundvand i båden, ellers
læns det ud med pumpen

SEJLBÅD
Vælg den rigtige sejlføring efter vejret, og
gør rebeliner klar hvis opfriskende vind
eller byger kan forudses
Sørg for at der er stopknob på skøder og
fald – bortset fra spilerskøder
Sikr at stag og fald ikke er for slidte. Se
efter lus (strittende enkelttråd)
Undgå at sejlet revner under din sejltur
– tjek sejl og syninger jævnligt
Tjek splitter eller nøgleringe i vantskruer
Afprøv om der er lys i lanternerne, hvis du
planlægger sejlads i mørke, eller hvis der er
risiko for nedsat sigtbarhed
Husk sikkerhedsudstyr: redningsveste til
alle, nødsignaler, vandtæt mobil, VHF,
brandtæppe og ildslukker
Undgå bundvand i båden, ellers læns det
ud med pumpen

HENT SEJL SIKKERT APP’EN

PLANLÆG DIN TUR
Vejret
Tjek vejrudsigten for vind og strøm for hele
turens varighed, brug fx Sejl Sikkert-app’en
eller DMI’s farvandsudsigt
Sørg for beklædning, som holder alle
ombord varme og tørre. Brug vejrudsigten
til at planlægge beklædning, der passer til
vejret
Navigation
Udregn turens længde, udregn forventet
ankomsttid, waypoints og de nødvendige
kurser
Hold god afstand til områder med lav
vanddybde – undgå grundstødning
Hold om muligt afstand til ruter med
erhvervstrafik
Gennemtænk alternative ruter og havne
Sørg for at du har de rigtige og opdaterede
søkort på papir eller i din kortplotter
Besætning
Sørg for at du har den rigtige besætning til
turens længde og sværhedsgrad
Hav erfarne sejlere med på turen, hvis du
planlægger en lang tur med muligt hårdt
vejr
Forsyninger
Tjek at der er brændstof nok til turen og
reserve i tilfælde af, at turen ændrer sig
Sørg for nok mad og drikke til alle. Forventer du hårdt vejr, så medbring frugt, snacks
og spiseklar mad

Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert.
Læs mere på sejlsikkert.dk

VEJLEDNING TIL
NØDKALD PÅ VHF
NØDKALD MÅ KUN BRUGES, NÅR DER ER
FARE FOR MENNESKELIV.
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HUSK:

Hold sendetasten på
talerøret nede, når du taler.

HVIS DIN VHF-RADIO HAR
EN RØD DISTRESS-KNAP:

Slip sendetasten på
talerøret, når du lytter.

Tryk knappen ind og holde den
inde i ca. 5 sekunder.
Hvis din VHF ikke har en rød knap
skal du starte på punkt 2.
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OPLYS FØLGENDE,
HVIS DET ER MULIGT:
Bådens position

INDSTIL VHF’EN PÅ
KANAL 16.

Hvilken nødsituation
Antal personer om bord
Særlige kendetegn på båden
Hvilken hjælp, du har brug for
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Vejrforhold

TRYK PÅ SENDETASTEN
OG SIG:
MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY
her er [bådens navn] – [bådens navn]
– [bådens kaldesignal]

Skriv bådens kaldesignal her:

Andet relevant
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SLIP TASTEN OG
VENT PÅ AT LYNGBY
RADIO SVARER.

Skriv bådens MMSI nr. her:

Husk at indkode dit MMSI nr. i din radio

