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SejlSikkert-Alarm
Nødsituation - brug den røde
nødknap.
Den sender direkte nødsignal
med position til JRCC (Joint
Rescue Coordination Centre).
Assistance - brug den grønne
knap.
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Nødkald VHF/DSC
1) DSC systemet, Digital Selective Call, har en
alarmknap - den røde ‘distress’-knap.
Ved et tryk på den røde ‘distress’-knap
sender man både nødalarm, MMSI og
position til den officielle redningstjeneste
JRCC og skibe i nærheden.
Alarmen fortæller, hvem man er og hvor man
er.
For at anvende DSC skal VHF radioen have
indkodet en individuel identifikation, der
kaldes et MMSI nummer. Og for at kunne
sende position, skal VHF radioen være koblet
til en GPS.
2) Kanal 16 på din VHF radio er nødkanalen
Ved nødmelding på VHF’en alarmerer man
både den officielle redningstjeneste og
skibe i nærheden.

Hjerte-Knuser
XPD1878
177110912

Assistance PAN PAN/DSC Urgency Call er signalet, som kan sendes i alvorlige situationer, hvor der ikke er
fare for tab af menneskeliv. Det kan typisk dreje sig om akut behov for slæbeassistance, lægehjælp etc.
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EPIRB og PLB

EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon
PLB - Personal Locating Beacon
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Assistance fra DSRS
SØN, 17/04/2022 - 18:35
DSRS Vordingborg modtog anmodning om assistance
fra 39 fods sejlbåd grundstødt i Grønsund mellem
Farnæs Pynt og Sortsø Lystbådehavn på pos. 54
55.507Nord 011 59.059 Øst.
Rescue Vordingborg var fremme ved havaristen i
løbet af 15 minutter og fik trukket ham fri af
grunden.
Havaristen fortsatte sin tur for egen kraft.
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Motorstop
• Løbet tør for brændstof
• Luft i brændstofsystemet
• Motor overophedet
• Vand i brændstof
• Utæt toppakning
• Fiskenet/line i propellen
• Knækket skrueaksel

• Assistance eller Nødkald?
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Sygdom
• Søsyge
• Feber
• Brækket finger
• Hjernerystelse
• Blindtarmsbetændelse
• Blodprop
• andet?
• Assistance eller Nødkald?
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Kollision
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Kollision
Boat crash on Colombia River
Kurz vor der Kollision mit "No. 5 Elbe

• https://www.youtube.com/watch?v=q4wMq8u4-Ts
• https://www.youtube.com/watch?v=aXrTvVh4NOs
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Opsang og eftertanke - fra forsikringsselskabet
• På fritidsbåde er der ofte ingen, der
holder udkig - en udvikling, som vores
skademedarbejdere desværre ser
mere og mere.
• Som et resultat af den stigende
mængde tekniske udstyr ombord på
fritidsbåde, bliver nogle skippere
skødesløse.
• De stoler for meget på den
indbyggede elektronik og styrer
udelukkende på grundlag af skærme
og waypoints.

• Det stigende brug af autopiloter og
selvstyrende systemer frister flere og
flere skippere til ikke at holde udkig –
om det så bare er for hurtigt at hente
noget under dæk eller foretage sig
andre ting i cockpittet.
• Det må siges at være groft uagtsom
adfærd. Den primære regel er at
holde behørigt udkig.
• Dårligt sømandskab er den mest
almindelige årsag til kollisioner.
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Grundstødning
• Samme vej ud som man kom ind
• Fri af grunden med motor
• Bakket sejl
• Krængning
• Vende vhj af anker plus spil
• ...
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Hårdt vejr
God forberedelse
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Hårdt vejr
Skærpet udkig
Tilpas sejlføring i god tid
Tag højde for søsyge. Søsyge
forstærkes af kulde, træthed,
sult ...
Varme drikke i termokander og
smurte madpakker mm.
God afstand til land og
genstande især til læ (afdrift!)
Bevar roen, brug omtanke og
hold humøret oppe.
Skipper er afgørende

Kend vejrmeldinger,
og vælg rute, gerne
med mulighed for
nødhavn

Mandskabet
tilstrækkelig erfaring
til hårdtvejrs-sejlads

Båden i orden, motor,
sejl, rig, strøm,
brændstof mm.

Grej og udstyr stuvet
godt af vejen og
fastgjort, luger og
nedgange lukket

GPS’en, VHF’en og
mobilen i orden

Ekstra sejl, lygte,
kompas, mobil, osv.

Søkort

Besætningens
personlige
sikkerhedsudstyr i
orden

Bådens
sikkerhedsudstyr i
orden
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Mand om bord
Mayday fra sejlbåd, da mand faldt over bord
Det var kl. 16.30, at Sæby Redningsstation
blev alarmeret.
Da vi ankom, var situationen meget kritisk.
Bådens sejl var i stykker, og der var høj sø omkring 2,5 meter. Der var to personer. Den
ene var faldet over bord. Han hang kun med
fødderne fast i bådens søgelænder, og når
båden dykkede i bølgerne, havde han
hovedet under vand.

Personligt udstyr: Redningsvest med
sikkerhedsring, sikkerhedsline, PLB,
våddragter og beklædning iøvrigt.
Bådens udstyr: Badestige,
badeplatform, redningskrans,
redningsflåde, gummibåd, mob-knap på
gps, kraftig lygte, spil.
elevatormetoden

Vi fik hurtigt to mand ombord, holdt fast i
mandens ben og fik hevet ham op i båden
igen. Da vi havde sikret os, at han ikke var
kommet til skade, etablerede vi en slæbeline
og bugserede sejlbåden til Frederikshavn
Havn

Årsager til at falde over bord:
■ Overbalance pga. bølger. ■ Snuble eller glide i rod på dørk
eller dæk. ■ Alkohol. ■ Vandet lades i havet. ■ Kæntring pga.
for mange ombord.
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bommen og
storskøde
som
hejseværk
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Hvis du er manden
over bord, så
Hold munden lukket, få ro på, dan
overblik
Undgå at svømme før vejrtrækningen er
under rimelig kontrol
Bliv ved båden, hvis muligt – så har du
større mulighed for af blive fundet af en
redningshelikopter eller et skib
Kan du ikke komme op af vandet så luk
tøjets åbninger så tæt som muligt. Tag
hætte eller hue på hovedet
Lig helt stille med armene ind til
kroppen og benene bøjet op under dig
Svøm kun hvis det er en meget kort
afstand
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To ting om kulde
En teskefuld koldt vand er
nok!
Der er en stærk kobling
mellem kuldesansen i huden
specielt i ansigtet og
vejrtrækningen.
Koldt vand i ansigtet og på
kroppen udløser en kraftig
automatisk indånding, så man
let kommer til at sluge vand.
Og det udløser kraftige
hosteanfald, og risiko for at
sluge mere vand og få vand i
lungerne.
Blot få dråber vand i
strubehovedet kan medføre
kvælning pga. krampe i
strubehovedets muskler

Forsøg i engelske Royal Navy har vist, at
hvis man falder i koldt vand må man
ikke straks begynde at svømme, man
skal vente indtil vejrtrækningen er
under kontrol.
1.Fase var at konkurrencesvømmere
sprang i 5 ºC koldt vand og straks skulle
begynde at svømme. Svømmerne
nåede knap en banelængde, før de
måtte reddes op.
2.Fase var svømmerne sprang i det
kolde vand, men ventede med at
svømme til vejrtrækningen var kommet
under kontrol. Nu kunne de svømme
mange baner effektivt.
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Vejledning om kulde
1) Stands varmetabet!
Bring den nedkølede i læ eller ind
i varme
Vådt tøj erstattes med tørt tøj
2) Begynd opvarmning!
Opvarmning skal benytte den
nedkøledes egen kropsvarme
Benyt tæpper, plast- eller speciel
aluminiumsfolie samt fx sovepose
Indpak kroppen, arme og ben
udenpå, og herefter hele kroppen
i f.eks. en sovepose

Er den nedkølede vågen, så giv varme
drikke.
Hvis der er kuldrystelser, så giv varme
sukkerholdige drikke.
Nul alkohol! Kroppens naturlige forsvar
mod kulde er at trække blodkarrene
sammen. Alkohol udvider blodkar, så
varmetabet øges.
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Brand
Bevar roen, skaf overblik

Vand køler
- gælder faste stoffer

Brandtæppe
spærrer for ilten
- kan bruges på mennesker

1. Køl temperaturen ned
2. Luk rummet til, læg låget på,
brandtæppe over, pulver eller
skum
3. Brændbart fjernes

Pulver
spærrer for ilten
- gælder faste stoffer,
væske, gasser og el-inst.
Skumslukker
spærrer for ilten og køler
- gælder væsker og olie
Kuldioxid (CO2)
fortrænger ilten
-78 grader, så må ikke
bruges på mennesker.
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Pyrotekniske
signaler
Pyrotekniske signaler, som
signalerer, at et skib og dets
besætning er i nød er:
Røde nødraketter
Røde håndblus
Orange røgsignaler
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Nødraketter kan i klart vejr ses mere end 5 sømil
væk.

Nødsignalet når op i 300 m. højde, hvorefter det
langsomt daler ned i en faldskærm.
Signalet lyser rødt i 40 sek. med 30.000 candela.
I nødsituationer, hvor hjælpen ikke er synlig.

Det røde håndblus kan ses på 2 sømils afstand.
Et håndblus lyser i 60 sek. med 15.000 candela.
I situationer, hvor hjælpen er synlig.

Røgsignaler bruges i dagslys og er gode til at
guide en helikopter til stedet.

Det håndholdte røgsignal har brændetid på 60 sek.
Dåserøgsignalet flyder på vandet og har en
brændetid på ca. 240 sek. Det giver nødstedte
mulighed for at foretage sig andre ting, mens det
brænder.
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Gode råd
Alle lys- og røgsignaler er eksplosive,
hvorfor de ikke må udsættes for
stærkt sollys og varme.
De bør opbevares i vandtætte
beholdere, som forhindrer fugt i at
komme i forbindelse med dem, fugt
kan give fejlfunktion.
Opbevar beholderen, så den er nem
at få fat i.

Sejlads
under land

Kystsejlads

2 røde nødblus
2 røde nødraketter
2 orange røgblus 2 røde nødblus
1 hvidt blus
2 orange røgblus
1 hvidt blus
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Sejlads
på åbent hav
4 røde nødraketter
4 røde nødblus
2 orange røgblus
4 hvide blus
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Nødkald
Nødsituation - livsfare

Assistance - uden livsfare

• Trykke den røde nødknap på app'en
SejlSikkert-Alarm
• Ringe 1-1-2 på mobilen
• Kalde Mayday på VHF kanal 16
• Trykke den røde ‘distress’-knap på
VHF’en
• Alternativt anvende røde håndblus,
røde nødraketter, orange røgsignal

• Trykke den grønne knap i SejlSikkertAlarm
• Ringe DSRS via mobilen
• Kalde Pan Pan på kanal 16 på VHF,
eller DSC Urgency Call
• Alternativt anvende hvide håndblus
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