
 

 

Sejl Sikkert sejlermøde og foredrag – teori 

3. april: En aften med en instruktør fra:  

 

 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Instruktøren Steen Billenstein fra Gilleleje Sejlklub gav os en god og munter aften med det 

alvorlige emne : SEJL SIKKERT. 

Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden har skabt 

sikkerhedskurser*, der er gratis for nær sagt alle 

foreninger, der har vandsport som formål. Emnet er at 

sikre de ’søfarende’ bedst muligt. Et af de mest 

populære kurser er: SEJL SIKKERT, hvor der kommer en 

instruktør fra Søsportens Sikkerhedsråd. Emnet er: De 

fleste ulykker på havet sker ofte på grund af småfejl og 

manglende brug af redningsvest - også i godt vejr. Vi 

ønsker at gøre det til en selvfølge, at sikkerheden altid er 

i top, når man drager til søs. Og det skal blive en 

selvfølge, at vi husker hinanden på det.  

Der var mødt ca. 20 deltagere i Frederiksværk Sejlklubs lokaler..  

Først introducerede aktivitetsformanden Henrik Andersen vores foredragsholder, Steen 

Billenstein, og nævnte at Steen var ’gammel’ søofficer og mangeårigt medlem af Gilleleje 

sejlklub på Nordkysten.  

Derefter fortalte Steen, at han jo helt ærligt er 

tilhænger af orden og disciplin, som kendt fra sin tid i 

Søværnet. Og at orden m.m. er et meget vigtigt 

emne om bord for en fritidssejler. Det viste sig hurtigt 

at Steen er et muntert menneske og foredragsholder, 

der dels kom med munterheder om sejlads og dels 

sørgede for at munterheden ikke tog over og skabte 

for megen uro. Som han roligt sagde ”Man taler ikke, 

når jeg taler!” 

Men Steen indrømmede, at han så ’særlig’ ud lige nu 

med et sort 1½ cm rundt sort sår på kinden, der 

 



var sådan, da det lige var behandlet for at være kræft, måske efter at være meget udsat for sol 

ombord, så han understregede, at det er vigtigt at man benytter solbeskyttelsescreme i hovedet og 

ansigtet, hvis men sejler i solmættet vejr på vandet – reflekser af solen er overalt. Og sidste 

sommer var ekstrem i så henseende.  

Steen startede med de 5 gode sejlerråd. 

Hold dit grej i orden 

Planlæg din tur 

Hav en livline til land 

Brug vesten og  

Tjek din redningsvest 

 

Grejet  

Din båd, dine sejl og tovværk o.s.v. skal være i orden og det forudsættes i det følgende. Og det er 

væsentligt, siger Steen, at du planlægger din tur og knytter en sammenhæng til det der kaldes: 

Hav en ’livline’ i land. 

  

 

 

 
* ORGANISATION af SejlSikkert instruktørerne: Sammen med et netværk af over 400 frivillige og lokale 

SejlSikkert-ambassadører og 23 instruktører samt 56 butiksambassadører på landsplan vil Søsportens 

Sikkerhedsråd og TrygFonden øge sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere. Omdrejningspunktet for 

indsatsen er de 5 sejlråd og SejlSikkert-app'en. Følg evt. kampagnen på Facebook  

 

https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/ambassadoer
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/instruktoer/book-en-instruktoer
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/butiksambassadoer
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/de-fem-sejlraad
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-tur-paa-havet/sejlsikkert-app
https://www.facebook.com/BrugVesten/?fref=ts


Planlæg din tur 

Her er søkort (gammeldags af papir) noget af det bedste, siger mange erfarne sejlere (bl.a. 

undertegnede), men en god plotter med ud-zoom funktion kan benyttes, navnlig hvis man lægger 

waypoints ind i en rute og derefter simulerer sejladsen efterfølgende d.v.s. at man zoomer ind til 

sejlads niveauet (med flest detaljer, især hvor der er grunde, sømærker, forhindringer som vrag og 

sten m.m.) for at se om ruten er OK? Om ruten er fornuftig tjekkes også m.h.t. vind – og brug af 

sejl i forhold til vejrudsigt og brug af motor. 

Livlinen’ 

Du skal arrangere, at du har en livline i land – f.eks. familien eller kæresten og andre, der kan nås 

ved telefon eller nødradio. 

Du kan i dag benytte telefon, der er en brugbar livline i land, hvis du kan få forbindelse. Ellers er 

VHF radio, der på kanal 16 er den bedste livline til land. Men brug kanal 16 med omtanke, da ’alle’ 

lytter med – og at du nok bør bruge kanal 70 og DSC til ’hyggesnak’. Har du familien, din partner 

eller venner, der før afgang får at vide, at du sejler derhen og derhen, og hvornår du vil gøre det – 

så er disse personer din livline’ i land. Og du skal også anslå omtrentligt, hvornår du kan forventes 

at være hjemme igen. Længere rejser, så kontakter du din hjemmebase næsten dagligt og med 

moderne medier kan man kontakte via telefon og internet m.m. 

Der blev et par gange drøftet højlydt imellem tilhørerne – og Steen var ikke sen til at sige, altså at 

man ikke taler ’når jeg taler!’. Det bragte tavshed ligesom i gode gamle dage – ’I husker nok’. 

Brug vesten og tjek din redningsvest 

Først så vi eksempler på almindelige svømmeveste med fast flydemiddel. Disse veste, ofte enten 

røde eller gulgrønne, er ret holdbare, men bør checkes for slid og skader. Som meget andet 

livsvigtigt sikkerhedsudstyr, så har de en form for udløbsdatoer (og er heldigvis ikke så dyre). De 

findes med sikkerhedskrog på forsiden – og de typer bør 

foretrækkes, da man kan løfte en person ud af vandet ved en 

nødsituation v.h.a. denne krog. Når svømmevesten benyttes bør 

’offeret’ sætte skridtremmen, så redningsvesten ikke ender oppe 

om hals, mund og ’ører’ og udgør en slags dårlig sikkerhed. 

Rigtige redningsveste, med krave bag nakken bruges især til de 

mindste passagerer såsom børn ombord, men kan også være 

vigtige for passagerer om bord, der ikke skal hjælpe til og måske 

er nervøse ved sejladsen. Så om bord bør man have begge 

typer, hvilket godt kan fylde en del i en mindre båd. 

De oppustelige redningsveste (svømmeveste) 

Flere deltagere havde medtaget deres egen oppustelige redningsvest for at afprøve den under 

kyndig analyse. Steen tog en af sine egne frem og gennemgik teknikken bag, patronen som har 

trykluft (CO2) og som oppuster vesten – og gør at vesten er selvoppustelig, hvis den kommer i 

vandet og mærker fugtighed idet der er en lille saltpille, der opløses. Derefter nærmest 

’eksploderer’ vesten op i fuld form – og trykker ganske hårdt mod hals og hoved. Hvis børn og 



mindre personer bruger sådan en vest er det vigtigt at skridtremmen er spændt så vesten fyldes – 

smelder’ op nede under hovedet – og ikke lukker helt af for udsyn og vejrtrækning (delvis). Det har 

gjort mange børn og mindre personer utrykke (paniske?) udover at personen er i koldt eller køligt 

vand – med blæst og bølger m.m. Altså skridtremmen er vigtig. 

Men patronen kan sive og har en slags udløbsdato, der bør checkes – og ny patron isættes. 

Undertegnede udløste også en af egne oppustelige veste med en vis mistanke om, at patronen var 

lidt tom, men det var den ikke og vesten blev fyldt, nærmest med et knald. OK! Den fungerer – og 

Steen anbefalede, at den skal ligge et par dage eller mere for at se om den taber trykket.  

Sidste nyt: DET GJORDE DEN – den blev næsten flad i løbet af 3 – 4 dage. D.v.s. at den er 

kassabel! 

De faste redningsveste 

Steen iførte sig en gulgrøn svømmevest med en kraftig rustfri stålring på forsiden for at 

understrege vigtigheden af at man kan sikre sig mod at falde overbord ved brug af en liv-line 

udspændt på dækket (fra cockpit til stævn, hvor der er et sikrings-øje – eller fæste, beregnet til 

formålet* og strammet hårdt op) og en line der fæstes til redningsvesten. Den sidstnævnte også 

kaldt personal jack-line med carabinhager i hver ende – klipses på redningsvesten og klipses på 

den langsgående livline.  

Sejler man alene er det et ’must’ at sætte sikkerheds liv-linerne 

på, når man bevæger sig væk fra cockpittet. 

Øjet i forsiden af redningsvesten er så kraftigt at man kan blive 

løftet eller trukket om bord igen, hvis man er faldet overbord. 

Falder man overbord med livline på – evt. lander i søgelænder 

eller under rælingen med jack-line, der holder dig til båden via 

livlinen, så blev der enighed om at man har et alvorligt problem 

– og her er armkræfter vigtige for at trække sig tilbage til 

søgelænder og op på dæk igen. Der var enighed om det var 

ikke nogen let – endsige sikker situation og sejler man alene, 

har man en beskeden chance for at komme op igen. Slipper man forbindelsen til båden – råber og 

skriger – liggende i vandet er en uhyggelig situation, selv om man senere bliver reddet af andre om 

bord (måske?). Der kom adskillige kommentarer til denne beskrivelse – der blev afrundet med 

ordene: ”Så fald IKKE i vandet”.  

Ved siden af øjet er en eller flere lommer, hvor man kan fastgøre en lygte eller måskedet nye for 

sejlere - en nød sender med kraftig LED lygte – mere om det under Mand over bord ! 

Mand over bord ! 

Det blev igen fremhævet: MAN SKAL IKKE  FALDE overbord, hvis det kan undgås – det 

er for farligt af mange grunde, hvoraf de vigtigste er – svært at finde personen og svært at 

komme om bord igen – og koldt hav og ofte også bølger m.m. 



Det er derfor vigtigt at indøve Mand Overbord øvelsen for at prøve at sejle opmærksomt, 

at positionere båden rigtigt, så man kan få fat i personen. Og der skal holdes udkig efter 

den uheldige person, der faldt over bord. 

Og alarmér straks mand overbord via MOB knappen på VHF-kanal 16 – og er plotteren 

om bord koblet til VHF senderen, transmiteres MOB signalerne til Lyngby Radio 

(Værnfælles kommando i Karup) og dermed positionen på båden i aktiveringstidspunktet. 

Og mand overbord er en så alvorlig hændelse, at den er livstruende – og derfor bør der 

alarmeres. Udvikler hændelsen sig bedre end frygtet, så kan hændelsen aflyses. 

Så man kan begrundet melde MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY over kanal 16 på VHF 

nødradioen – i håb om at radioen får forbindelse til en kystradiostation og Lyngby Radio. 

Har man ikke denne MOB funktion på VHF radioen oplyses positionen, bådens kaldenavn 

m.m. over kanal 16 til den vagthavende i Lyngby Radio. Kommunikationen med Lyngby 

Radio er så vigtig, at en medsejlende så vidt 

muligt bør overvåge kommunikationen, mens 

andre foretager redningen og holder øje med den 

nødstedte som redningen skrider frem. 

Er man kun få (2 ombord) hvoraf den ene er faldet 

overbord er situationen kritisk. Meld SOS eller 

MAYDAY så snart du kan – og brug så mange af 

de gode råd som muligt. 

Brug således sikkerheds udstyret med det samme 

– kast et mærke ud (redningskrans eller en bøje) 

og kast en flyde line ud evt. med redningskrans  

for enden (gerne med nød lys, der blinker, når den når vandoverfladen). Redningskransen 

– eller ’Redningshesteskoen’ skal man også holde øje med efter princippet om, at man 

sejler rundt om den forulykkede person for at trække redningsline og redningskrans ind i 

en snæver cirkel om personen, så han / hun kan gribe linen og gerne bruge 

redningskransen (tage den over hovedet og under armene). Herefter kan man trække 

personen hen til skibet – og erkende, at det er normalt UVENTET svært at få en våd og 

tung person ombord igen, navnlig hvis han/hun er kold og svækket. 

Bevidstløs person. Har man med en delvis afkræftet eller bevistløs person, der flyder i 

redningsvesten kan operationen ikke gå for hurtigt, da luftvejene kan være blokeret af 

vand og slim. Svømmeveste skulle alle sammen vende personen rigtigt, d.v.s. at dreje en 

bevidstløs rundt, så han/hun ligger med ansigtet opad. Men opad med risiko for for meget 

vand i luftvejene. Så hurtigste redning er vigtig. Er situationen rimelig overskuelig d.v.s 

med ikke for voldsom søgang og ikke for koldt vand kan man vurdere at lade en ekstra 

person (dygtig svømmer med redningsvest på) springe i vandet med line påhæftet vesten 

for at svømme hen til den bevistløse – og foretage den hurtigste redning. 



Koldt vand: Havets kolde vand blev et særligt emne. Er vandtemperaturen under 10 grader 

har en person med alm. beklædning ikke mere end højst 5 - 6 minutter før svækkelse af 

arme og ben sætter ind. Hvis personen har redningsvest på kan han/hende spare på 

energien ved samle arme og ben tættere til kroppen.  

Det skal forberedes efterfølgende, at der til den nødstedte skal foretages hjælp med at 

skifte til varmt tørt tøj og i yderste konsekvens genoplivning o.s.v.  

Badeplatform 

Badeplatform med udtrukket badestige synes umiddelbart som det bedste sted at få en nødstedt 

op. Det kan blive vanskeliggjort af søgang, og ved afkræftet person hvorfor Steen anbefalede at 

man indøvede at løfte personen om bord midtskibs ved en talje-løsning ved brug af storfaldet eller 

spilerfaldet – eller en særlig forberedt talje, lavet til formålet og hentet frem fra nødudstyret – en 

talje slået 4 eller 5 gange, så man med krog eller karabinhage i den ene ende og en tilsvarende 

krog til at hæfte på masten så højt oppe, man kan nå (f.eks. over spilerstage-hæftet). 

Beklædning og uv beskyttelse 

Steen havde med såret på kinden og den operation mod hudkræft han havde været igennem fået 

understreget betydning af at beskytte især huden i ansigtet f.eks. med faktor solcreme, når man er 

til havs en solrig sommer.  

Tager men ferie sydpå, synes det naturligt at bruge beskyttelse – det gælder altså lige så vel 

Danmark og nabolandene en solrig sommer som i 2018 – og brug kasket eller sejlerhat med fæste 

via snor til redningsvesten, når vinden ’slår hatten af skipper’ – husk det gode gamle udtryk fra de 

store sejlskibes tid. 

Godt sejlertøj er en vigtig del af sikkerheden om bord. 

En god og varm sejler-vest eller sejler-jakke er også en form for sikkerhedsudstyr, så man kan 

klare en regnbyge, blæst og hagl m.m. Og skal man være rorsmand igennem en nattevagt, hvor de 

øvrige sover om læ, så er en god jakke alfa og omega. Varme benklæder og evt. støvler ligeså.  

Sikkerhedsudstyr,  nødlys, nødraketter og nødblus m.m. 

Steen omtalte nødblus og nødraketter – og brugen af dem, men sagde også, at de kan blive for 

fugtige, så de ikke tænder – og skal behandles som fyrværkeri! D.v.s. at man kan opleve fusere, 

der bør kasseres. Og så er der udløbsdato, hvor man skal forvente, at det ikke fungerer sikkert – 

bliver en fuser.  

Derfor er det fornuftigt at checke udstyret og tage det ældste af udstyret med til særlige affyrings-

seancer, der holdes i mange sejlklubber – og så affyre det gamle udstyr – og så anskaffe sig nyt. 

Elektronisk sikkerhedsudstyr. 

I mange svømmeveste og redningsveste er der plads i en lomme eller lign. til at hæfte en 

nødsender, der, når den bliver våd, benytter opkald via VHF frekvenser og med oplysning om 

position via GPS. Eksempelvis en Ocean Signal – Rescue Me PLB, der sender nødsignaler i 



mindst 24 timer, hvis personen ligger i vandet. Og der findes flere såkaldte PLB sendere (små 

personlige sendere) hvor nogle benytter AIS-signaler, og giver alarm, så man på elektroniske 

søkort (plottere) i skibe og både med dette udstyr kan se AIS senderens placering og hvorfra 

alarmen er udløst. 

Steen sagde at dette emne med elektronik og redning nærmest er ’endeløst’, da der er meget 

udstyr at vælge mellem. Således findes også en dødemandsknap i form af et armbånd, der med 

særligt udstyr om bord afbryder skibets motor, hvis personen falder i vandet. Alle ombord kan 

forsynes med et sådant armbånd. 

Men nye lygter, der lyser meget kraftigt (LED lys) og blinker når de mærker vand, er både rimeligt 

små og kan klipses på redningsvesten (rimeligt billige). Kraftigt LED lys er godt for at skabe 

opmærksomhed – og lyser (eller flasher) længe, ofte 24 – 48 timer eller længere. 

I øvrigt: Der findes også et Sejl Sikkert kursus i brug af elektronisk nødudstyr. 

Spørgsmål  

Undervejs blev der drøftet emnerne, men et af spørgsmålene kom op til sidst, da brug af bærbar, 

vandtæt VHF – nød-radio også dukkede op. Det blev klart, at netop brug af kanal 16 (nødopkald) 

fra en nødstedt person i vandet er mulig, men da antenne sendehøjden nærmest er nul er 

modtagemulighederne dårlige for at modtage signalet. Men man kan måske få kontakt med egen 

båd, for at dirigere redningen, hvis der er tændt for VHF-radioen i båden, der kan have en høj 

antenne i masten, så kan man måske kommunikere. Der var dog usikkerhed blandt deltagerne om 

dette ville fungere og det bør nok prøves i praksis.. 

Der blev enighed om at flere af redningsopgaverne således måtte afprøves i praksis f.eks. en god 

sommerdag hvor alle omkring kunne være med i en fingeret MOB og at få personen om bord, da 

det som det blev sagt – et er teri – et andet praksis – og at det ikke er let med en tung, våd person 

– og at det kan blive en fordel at udvikle talje udstyret om bord i ens egen båd. 

Kold person om bord – husk tæpper 

Redder man en underafkølet person om bord så er det væsentligt 

at pakke pågældende ind i tæpper, men først kroppen for sig og så 

have armene udenfor tæpperne. Er personen livløs er det 

væsentligt at de kolde arme får lov til at varme langsomt op. Det er 

kroppens evne til at prioritere funktion (hjertet og hjernen med 

højeste prioritet) der gør at man skal forhindre at kolde kropsdele 

som især armene ’sender’ koldt blod til hjertet eller hjernen. Så den 

langsomme opvarmning er et vigtigt led i kold person redning. 

Sidst blev der snakket meget om emnerne i forsamlingen. 

Tak til Steen for foredraget ! Det er et vigtigt foredrag og godt at man kan rekvirere det via 

Søsportens Sikkerhedsråd eller DS – og en tak til Steen Billenstein for at gøre det levende og 

nærværende.  

JHP 


