
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÅDMAPPE 
 

VIRVAR og TUMULT 
 

Sejlklubben Limfjordens 
Sejlerskole 

 
              
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version:   2 Dato:   24.10.2018 Godkendt: 24.10.2018 

 
 

 

       
 
  

 

 

 



Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole. DEL 2 
 

Version 24.10.2018   1 

 
 
  
 

Bilag 10: Bådmappen 
 
Sejlerskolens både er udstyret iht. ”Udstyrslisten” i bilag 7. Bådmappen er en 
del af denne liste og indeholder følgende informationer i nævnte rækkefølge:  
 

• Bilag 10: Bådmappen 
• Bilag 7: Udstyrsliste 
• Bilag 9: Alarmering ved ulykker til søs 
• Bilag 8: Sikkerhedsprocedure 
• ”Holdplan for Sejlerskolen”. Instruktør og elevliste med navne, 

telefonnumre og e-mail adresser 
• Bilag 1:  Skolebådsdata 
• Bilag 3: Ansvarsfordelingsskema 
• Bilag 4: Bådsmænd og vedligeholdelse af både 
• Bilag 6:  Bådleje aftale 

 
  



Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole. DEL 2 
 

Version 24.10.2018   2 

Bilag 7: Udstyrsliste 
 
 
 

1. Bådmappe 
2. Værktøjskasse 

a. Skruetrækker – stjerne 
b. Skruetrækker – lige kærv 
c. Skævbider 
d. Skiftenøgle 
e. Spidstang 

3. Brandslukker 
4. Nødhjælpskasse 

a. Nødraketter 
b. Håndblus 
c. Røgmarkering 
d. Tågehorn 

5. Førstehjælpskasse 
a. Plaster 
b. Forbindinger 

6. Paddel 
7. Øse og spand 
8. Anker med ankertov 
9. Bådshage 
10. Fortøjninger 
11. Påhængsmotor 
12. Benzindunk 
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Bilag 9: ALARMERING VED ULYKKER TIL SØS 
 

 

VED ULYKKE TIL SØS 
 
Kontakte én af følgende:  

• Alarmcentral 112 
• Lyngby Radio tlf. 4528-9800 eller VHF kanal 16  
• Akutmodtagelsen/skadesstuen, Aalborg Universitetshospital.                

Tlf. 70150300 ved mindre personskader uden fare for liv, ved behov for 
lægehjælp eller skadestue.  

 
Overvej at sende nødsignal: nødraketter, håndblus, røgmarkering eller 
tågehorn.  
 
Oplys:  

• Hvor du befinder dig - DIN position, DIT kaldesignal (VHF) eller 
telefonnummer  

• Hvad der er sket, eller hvad du har observeret - mand overbord, brand, 
bom i hovedet, kollision, havari  

• Er der fare for liv - alvorligt tilskadekomne, fare for drukning, 
underafkøling 

• Ulykkens omfang, hvor mange om bord, bådens størrelse ? 
 

Den myndighed, der leder redningsarbejdet, alarmerer de øvrige parter, der 
skal medvirke.  
 
Sejlerskolens både er ikke udstyret med VHF. Sejlerskoleområdet er inden for 
mobiltelefondækning. Det er derfor et krav ved sejlads i skolebådene at 
instruktør eller skipper har mobiltelefon med om bord med batterikapacitet til 
sejladsperioden. Det anbefales at alle om bord har deres mobiltelefon med.  
I Aarhusbugten har vi oftest telefondækning i vores sejladsområde. Medbring 
derfor mobilen, opladt og med de vigtige telefonnumre indkodet. 
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Bilag 8: SIKKERHEDSPROCEDURER 
 
GENERELT 
Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale, herunder de 
sikkerhedsprocedurer, der forefindes i dette. Man bør kun begive sig til søs, 
hvis man er tilpas og velbefindende. I øvrigt henvises til Trygfondens og 
Søsportens Sikkerhedsråds procedurer på hjemmesiden: www.sejlsikkert.dk 
herunder: ”Sikkerhed til søs”. 
 
Det anbefales at eleverne  

• Kan svømme 
• Har tegnet fritidsulykkesforsikring 
• Har kendskab til grundlæggende førstehjælp 

 

VED UHELD ELLER HAVARI: 
 

1. Bevar kontrollen over båden.  
2. Analyser situationen og tag behørig aktion.  
3. Søg havn så snart som muligt.  

 
 
VED PERSONSKADE  
 
Ved personskade følges førstehjælpens grundprincipper:  
 

1. SKAB SIKKERHED 
a. Stands ulykken 

 
2. VURDER PERSONEN 

A – Airway (skab frie luftveje) 
B – Breathing (vejrtrækning) 
C – Circulation (kredsløb og hjerte - puls) 
 

3. TILKALD HJÆLP 
a. Se ”Alarmeringsprocedurer” bilag 9 hvor relevante telefonnumre 

findes 
 
4. GIV FØRSTEHJÆLP 
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BILAG 8 – fortsat 
 
SIKKERKEDSPROCEDURER VED SYGDOM OG ULYKKE 
Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at søge havn, hvis der opstår sygdom 
eller ulykke om bord. Derved kan man lettere få hjælp, hvis det skulle blive 
nødvendigt, ved opkald til 112 eller på VHF.  
 
ALARMERING OG HJÆLP FRA LAND  
Bilag 9 indeholder anvisninger, kanaler og numre når man har brug for hjælp fra 
land.  
 
AKUT SYGDOM 
Handlinger i forbindelse med akut opstået sygdom omfatter:  

• Vurdering af alvorlighed.  
• Vurdering om fortsat sejlads er mulig og forsvarligt. Som regel bør man 

søge havn.  
• Ved behov for akut lægehjælp kontaktes egen læge, lægevagt eller 

alarmcentral, der vurderer muligheder og behov for videre tiltag, herunder 
eventuel søredning.  

• Observation af den syge, særligt med hensyn til bevidsthedsniveau.  
• Ved bevidsthedssløring sikres frie luftveje og puls.  
• At sikre at den syge er varm og tør.  

 
MAND OVER BORD  
Gennemfør MOB manøvre. 
Vedkommende bjærges, bringes ned om læ, og afklædes det våde tøj.  
Hold overbordfalden varm, eventuelt ved brug af tørt tøj, sejl eller andet.  
Som regel bør man søge havn.  
 
ORIENTERING AF SEJLERSKOLEN  
Sejlerskolelederen samt Sejladslederen informeres: 

• Ved alvorlige ulykker, hvor redningstjenester kontaktes. 
• Ved skade på udstyr, egen eller anden båd. Sejladsleder sørger for 

skadesanmeldelse hvis relevant. 
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BILAG 8 – fortsat 
 
 
RISICI OG HANDLING  

  

SEJLADSAKTIVITET RISICI TILTAG/HANDLING 
Undervisning i sejlads for 
voksne, der ønsker at lære 
sejlads for sejl i mindre 
sejlbåde.  
 

Mand over bord. 
Personskade ved fx 
bomning eller fald. 
 

Alle ombordværende skal 
bære redningsvest eller 
svømmevest under sejlads.  
Såfremt det blæser mere end 
12 m/s, sejler skolebådene 
principielt ikke ud, med mindre 
den enkelte instruktør, der har 
et godt kendskab til sin 
besætnings uddannelses- og 
erfaringsniveau, efter en 
konkret vurdering finder det er 
forsvarligt. 
 

Sejladserne foregår aldrig ud 
over perioden 1. april til 1. 
november. Elevsejlads 1. 
maj til 31. september (- juli) 

Kuldepåvirkninger specielt i 
ydersæsonen 

Regntøj, gummistøvler, varm 
påklædning og evt. ekstra tøj 
anbefales 

Båden er forsynet med 
benzindrevet 
påhængsmotor.  
 

Brand - eksplosion  
 

Benzinpåfyldning må kun ske 
med motoren stoppet.  
Tobaksrygning er strengt 
forbudt under påfyldning og 
skolesejlads.   
Brændstof opbevares i 
godkendt dunk, der holdes 
forsvarligt lukket  
under sejlads.  
Brandslukker findes i båden.  

Ved uheld der medfører 
nedsat manøvreevne 
 

Grundstødning, havari eller 
kollision 

Afhjælpe skaden hvis muligt. 
Værktøj findes i båden.  
Praje en anden båd i 
nærheden. Kontakte en anden 
instruktør eller elev.   
Deltagerlister med instruktør- 
og elevnavne og tlf.nr. findes i 
Bådmappen.  

Ved ulykke til søs, voldsom 
læk eller bordfyldning.  

 

Fare for menneskeliv og 
båd 
 

Tilkald hjælp via 
alarmcentralen  
112 eller send nødsignal. 
Nødraketter mv. findes i 
båden.  
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”Holdplan for Sejlerskolen”.  
Instruktør og elevliste med navne, telefonnumre og e-mail adresser 
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Bilag 1: Skolebåds data 
 
 
H-båd International er konstrueret af finnen Hans Groop i 1967 og bygges af flere værfter i 
ind- og udland. Det er en af nordens største kapsejladsklasser, idet der er bygget ca. 5.200 
både af denne type, hvoraf omkring 500 sejler i Danmark.  
Sejlerskolens H-både har følgende data: 
Dimensioner:  
Længde: 8,28 m 
Længde i vandlinje: 6,30 m 
Bredde: 2,18 m 
Dybgang: 1,30 m 
Deplacement (vægt): 1450 kg      
Køltype: 
Køl: 750 kg støbejern (52% af bådens vægt) 
Rigtype og materialer: 
Brøkdelsrig. 
Mast, bom og spilerstage: Eloxeret aluminium  
Stående rig: Rustfri vire 
Løbende rig: Tovværk 
Byggematerialer: 
Skrog: Glasfiber 
Overbygning og dæk: Glasfiber i sandwich konstruktion 
Sejl: 
Storsejl: 15 kvm 
Fok: 10,2 kvm 
             
Spiler: 38 kvm 
Motorinstallation:  
Ingen indbygget motor, men påhængsmotor monteret på beslag.  
Indretning: 
4 køjepladser. 
H-bådene er udstyret til sejlads i indre danske farvande i dagtimerne mellem solopgang og 
solnedgang. 
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Bilag 3: Ansvarsfordelingsskema 

                                               Ansvarsfordelingsskema.  ( v/8.2.2017)                                                              

Opgaver i forbinelse med 
sejlerskolen 

Sejladsleder 
(bestyrelsesm

edlem) 

Sejlerskole 
leder 

Sejlerskole 
instruktør 

Sejlerskole 
elever 

Bådsmands
gruppen 

Info/opstartsmøde med nye 
og gl. elever i april måneden  

  X       

Kalender for sejlerskolen 
forår/efterår 

  X       

Holdplan for sejlerskolen   X X     

Sejlerskolereglementet  X X       

Indkøb af 
undervisningsmaterialer til 

elever og instruktører 
  X       

Bådsmand/vedligeholdelse 
af Virvar og Tumult 

X         

Forsikring af skolebåde X         

Udlejning af skolebåde X         

Undervisning af skoleelever     X     

Indberetning af elever til 
kasser i klubben   X       

Erhverve nye sejlerskole- 
instruktører X X X     

Små vedligeholdelse 
opgaver     X X X 

Ansvaret for 
opbevareringsrum i 

Christianshåb 
X         

Nøgler til 
Sejlerskoleinstruktører X         

Til og afrigning af skolebåde     X X X 

Økonomi X         

Velkomstbrev til nye elever X        

Sponsorer X         

Større 
vedligeholdelsesopgaver på 

Virvar og Tumult 
        X 
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Bilag 4: Bådsmænd og vedligeholdelse 
 
Sejladslederen aftaler de økonomiske rammer med Bådsmændene, som de kan disponere 
inden for. Bådsmændene kan indkøbe udstyr og reservedele iht. disse rammer. 
 
Indkøb hos Nordjysk Marine 
SL har en indkøbsaftale med Nordjysk Marine, hvor der er aftalt følgende procedure ifm. 
indkøb til Sejlerskolen. Kontonummeret er 6155-1705. På fakturaen skal noteres: 

• Indkøbers navn (Bådsmand)  
• Bådnavn 
• Underskrives af indkøber 

Faktura placeres i Sejladslederens indbakke i Sejlerskolens skab i klubhuset. 
Herefter sørger Sejladslederen for kontering og videresender faktura til kasseren for 
bogføring og betaling. 
 
Såfremt en Bådsmand har haft udlæg:   
På fakturaen noteres 

• Indkøbers navn (Bådsmand)  
• Bådnavn 
• Underskrives af indkøber 
• Indkøbers bankregistrerings- og kontonummer som udlægget skal overføres til 

Faktura placeres i Sejladslederens indbakke i Sejlerskolens skab i klubhuset. 
Herefter sørger Sejladslederen for kontering og videresender faktura til kasseren for 
bogføring og betaling. 
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Bilag 6: Bådlejeaftale 

Lejekontrakt – Skolebåde. 
Version 23.01.2017 

Udlejer Sejlklubben Limfjorden 
Adresse Bådehavnsvej 14  

 9000 Aalborg 
Sejladsleder Se: https://aalborglystbaadehavn.dk/sejlklubben-limfjorden.aspx 
Sejlerskoleleder Se: https://aalborglystbaadehavn.dk/sejlklubben-limfjorden.aspx 
Sejlerskolen ved:  
 
Lejer  
Navn 

 
 

Adresse  
 
 

Medlemsnummer  
E-mail  
Mobil / fastnet telefon  
 
H-Båd. Angiv Navn Virvar DEN 133.      Tumult DEN 178 
Årgang/farve 1974 Hvid 
Bygge nr. Virvar 139. Tumult 178 
Værdi 50.000/50.000 
Beskrivelse Ældre H-båd som bruges som skolebåd med diverse slidmærker.  

Båden har ingen skader. 
Eksisterende Skader Ingen 
  
  
 
Lejeperiode  
Udlejet Dato/ kl.  
Retur    Dato/ kl.  
Pris for lejeperioden   
 
Prisliste   
Hverdags aften 100 Kr. 
Lørdag 200 Kr. 
Søndag 200 Kr. 
Lørdag – Søndag 300 Kr. 
Onsdags Kapsejlads   50 Kr. 
Klubkapsejladser ½ pris 
Selvrisiko 2500 Kr. 
Rengøring efter leje 1000 kr. 
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Generelt: 
1.1 Udlejer ejer den ovenfor anførte H-båd og vil ved udlejning stille båden til rådighed for lejeren. 

Udlejeren indestår for, at udlejer har ret til at udleje båden, og at udlejningen kan ske uden at 
krænke tredjemands rettigheder. 

1.2 Nærværende vilkår beskriver båden og de vilkår, hvorunder båden stilles til rådighed for lejeren. 
2 Lejeperiode 
2.1 Parterne har aftalt at båden stilles til rådighed for lejer som angivet i ”Lejeperiode” 
2.2 Sejlerskolen har dog ALTID fortrinsret til at benytte båden, også selvom der er indgået en aftale 

om leje af båden. 
2.3 Ved forsinket returnering er lejeren forpligtet til at betale for lejen for det tidsrum, forsinkelsen 

udgør. Lejen beregnes til dobbelt takst i henhold til vedlagte priser. 
2.4 Lejen dækker alt udstyr i båden, bortset fra brændstof. 
2.5 Lejer sørger for at båden er rengjort og sejl er pakket i sejlposer og båden afleveres i ryddelig 

stand, og den brugte benzinmængde er tanket igen – inkl. reservedunken, som skal være fyldt op 
med brændstof. 

2.6 Lejer er ansvarlig for at maksimalvægt af personer ikke overstiger 300 Kg. 
2.7 Lejer må ikke medbringe husdyr i båden. 
2.8 Lejer sørger for at der er redningsudstyr til alle ombordværende personer, samt det nødvendige 

udstyr om bord. Ligeledes er det lejers ansvar at ombordværende kommer trygt i havn efter endt 
sejlads. 

2.9 Lejer er som skipper ansvarlig for båden, og bl.a. underlagt pligterne i De Internationale 
Søvejsregler, herunder at ”..skibet er i sødygtig stand, herunder at det er tilstrækkeligt bemandet, 
provianteret og udrustet…” 

3 Ansvar og Forsikring 
3.1 Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse af 

lejeaftale, samt vedrørende brug af båden. 
4 Pris og indbetaling 
4.1 Lejen aftales med Sejladslederen. Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode betales forud for 

udlejningens begyndelse. Det aftalte beløb betales til SL’s bankkonto i Nordjyske Bank, reg. nr. 
7441, konto 000-1144-046. Sejladsleder sender mail til kassereren med lejers navn og beløb, og 
sikrer, at beløbet er modtaget på SL’s bankkonto. Lejer sender e-mail til Sejladslederen når båden 
er leveret tilbage.   

4.2 Ved opstået skader betaler lejer for reparationen, med mindre skaden er opstået ved almindelig 
slidtage. Ved større skader betaler lejer forsikringens selvrisiko. 

4.3 Lejer erklærer at have kendskab til sejlads. Dokumentation skal på forlangende forevises når båden 
overtages. 

4.4 Lejer erklærer, at lejer har den fornødne kendskab til at betjene båden. Ansvaret for skader, der 
opstår i lejeperioden, påhviler lejer. 

4.5 Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brugen af båden. Udlejer er endvidere ikke 
ansvarlig for eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved båden. 

5 Lovvalg og værneting. 
5.1 Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret. 
5.2 Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende lejekontrakt, skal afgøres 

ved de almindelige domstole. 


