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Revision af ændrede sikkerhedsregler for sejlads 

 
Baggrund 
 
Siden de nugældende regler om ”Sikkerhedsregler for sejlads i FDF” fra 2012 blev udarbejdet og godkendt af 
Hovedbestyrelsen, har Søfartsstyrelsen ændret sine regler således, at kravet om udarbejdelse af en 
”Sikkerhedsinstruks” forud for enhver sejlads, ikke længere eksisterer for ”fritidssejlads”, som sejlads i bl.a. FDF 
hører ind under. 

 
Søfartsstyrelsen anbefaler dog, at der dog altid i forbindelse med FDFs arbejde som minimum henstilles, at 
der fortsat udarbejdes en ”Sikkerhedsinstruks” forud for enhver sejlads. 

 
En arbejdsgruppe bestående af Frits Sørensen (FDF Glyngøre), Henrik Nicolaisen (FDF Sejlcenter Viborg) samt 
Martin Bach Ottosen (FDF Sejlcenter Limfjord) har udarbejdet forslag til revision af de eksisterende 
retningslinjer. 

 
I forbindelse med den aktuelle revidering af forslaget til ”Sikkerhedsregler for sejlads i FDF” har 
arbejdsgruppen i øvrigt fundet det hensigtsmæssigt at foreslå tekstmæssige forenklinger i formuleringen af 
regelsættet. 

 
I forslaget har arbejdsgruppen valgt at foreslå, at der fortsat bør kræves, at der udarbejdes en 
”Sikkerhedsinstruks” forud for enhver sejlads i FDF, fordi den til enhver tid ansvarlige sejladsleder for den 
planlagte sejlads derved tvinges til at overveje de relevante sikkerhedsmæssige risici, som er forbundet med 
sejladsen. 
 
Indstilling 
 

Der indstilles, at HB godkender de opdaterede sikkerhedsregler. 
 
Idéen  
 
FORSLAG 

 
REVISION 2016 AF 
SIKKERHEDSREGLER FOR SEJLADS I  
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GENERELLE SIKKERHEDSREGLER FOR SEJLADS I FDF 
For enhver sejlads i FDF gælder: 

• Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder de internationale søvejsregler, 
skal som minimum altid følges. 

• FDF-kredse og enheder under Landsforbundet, der gennemfører sejladsaktiviteter, skal forud for 
sejladsen have nedskrevet en sikkerhedsinstruks. Den skal være udarbejdet på grundlag af en 
risikovurdering foretaget af en maritim kompetent person. 
Se vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsinstruks på Søfartsstyrelsens hjemmeside, 
www.soefartsstyrelsen.dk - søg efter ”Sikkerhedsinstruks”. 

• Der skal altid udvises godt sømandskab samt tilstræbes, at enhver sejlads bliver så god en FDF-
oplevelse som mulig for alle ombordværende. 
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ANSVARSFORDELING 

• FDFs hovedbestyrelse er ansvarlig for sejlads på kurser, lejre m.v. i Landsforbundets regi samt for 
indholdet i ”Sikkerhedsregler for sejlads i FDF”. 

• Den enkelte kredsbestyrelse i FDF er ansvarlig for alle sejladsaktiviteter i egen kreds, samt de 
aktiviteter kredsen deltager i eller driver i samarbejde med andre kredse i netværk, landsdele mv. 

 
GENEREL VEJLEDNING 

1. SEJL-, RO- OG MOTORBÅDE (BL.A. RIB-BÅDE) 
• Der anvendes altid CE-godkendte redningsveste. 

Se Søsportens Sikkerhedsråd: www.soesport.dk – søg efter ”Redningsveste”. 
• Sejlads i mindre fartøjer bør ikke ske i vindstyrker over 11 m/sec eller ved vandtemperaturer 

under 10 grader, med mindre der tages helt ekstraordinære sikkerhedsmæssige tiltag.  
• Det anbefales, at den ansvarlige sejladsleder ved sejladsarrangementer med sejljoller eller 

sejlbåde som minimum har erhvervet Søfartsstyrelsens ”Duelighedsbevis”. Se Søfartsstyrelsens 
hjemmeside: www.soefartsstyrelsen.dk - søg efter ”Duelighedsbevis”. 

• Ved sejlads i motorbåde og RIB-både gælder særlige regler, som er fastsat af Søfartsstyrelsen i 
”Speedbådsførerbekendtgørelsen” af 22.marts 2006, se Søfartsstyrelsens hjemmeside, 
www.soefartsstyrelsen.dk - søg efter ”Speedbådskørekort”.  
Et ”Duelighedsbevis” er også et gyldigt kvalifikationscertifikat for en bådfører i motorbåd eller RIB-
båd. 

 
2. KANOER 
• Ved sejlads med kanoer gælder som hovedregel det samme, som under pkt.1. Desuden 

henvises til de særlige regler udarbejdet af ”Kanosamrådet”, se FDFs hjemmeside, www.FDF.dk 
– søg efter ”Kanoregler”. 

 
3. KAJAKKER  
• Ved sejlads med kajakker gælder som hovedregel det samme, som under pkt.1. Desuden 

henvises, som hjælp og inspiration, til de særlige regler udarbejdet af Dansk Kano- og Kajak- 
Forbund, se www.kano-kajak.org – søg efter ”Sikkerhedsregler”.  
 

4. STØRRE SKIBE 
• Ved sejlads med større skibe gælder som hovedregel det samme, som under pkt.1. 

Desuden henvises til de særlige regler for disse skibe, som fastsættes af Søfartsstyrelsen. 
 

5. PRIMITIVE FARTØJER 
• Ved sejlads med tømmerflåder, risbåde eller andre hjemmebyggede fartøjer af enhver art 

gælder som hovedregel de samme regler, som under pkt.1. 
 
IKRAFTTRÆDEN 

• Ovenstående regelsæt er godkendt af FDF Hovedbestyrelse i XX 2016, og reglerne træder i 
kraft straks. 

 
KONSULENTBISTAND 
Ved oprettelsen af enhver form for sejladsarbejde i FDF og ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruks i FDF-
kredsen kan der ydes konsulentbistand ved henvendelse til FDFs Forbundskontor. 

 
BEMÆRKNINGER 
Søfartsstyrelsen stiller ikke længere krav om, at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks ved fritidssejlads i 
foreningsregi (bl.a. i FDF). FDFs Hovedbestyrelse kræver dog fortsat, at der altid udarbejdes en 
sikkerhedsinstruks forud for enhver sejlads i FDF. 
Sejlads i FDF med egne medlemmer er altid at regne som ”fritidssejlads” og således omfattet af 
Søfartsstyrelsens regler herom. Se Søfartsstyrelsens hjemmeside, www.soefartsstyrelsen.dk – søg efter 
”fritidssejlads”.  
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Hvis en FDF-kreds sejler med andre end egne medlemmer, f.eks. skoler, børnehaver eller arrangerer en form 
for ”Event-sejlads”, er der altid tale om erhvervssejlads, se Søfartsstyrelsens hjemmeside, 
www.soefartsstyrelsen.dk – søg efter ”fritid/erhverv”. 

 
 
 
 


