
 

 
Referat af møde i Søsportens Sikkerhedsråd 

 

tirsdag den 20. april 2021 kl. 09.00 – 12.00,  
afholdt via Webex  

 

 
1. Orientering fra formanden 

SejlSikkert går i perioden 2021-23 ind i en ny projektperiode i TrygFonden med 

et reduceret budget på årligt 2,3 mio. kr. fra TrygFonden og Orients Fond. På 

trods af det reducerede budget er vi i stand til at fastholde et højt aktivitets-

niveau og udvikling af indsatsen. SejlSikkert er reduceret med en fuldmægtig, 

men er til gengæld oprustet med en studentermedhjælper. Vi har taget mange 

opgaver in-house og sparet på dyre bureauer. Vi har med godt resultat 

opdyrket målrettede samarbejder med rådets organisationer. SUP indsatsen er 

et eksempel på dette. 

 

2. Forelæggelse af regnskab 2020 til godkendelse 

Regnskabet godkendt. 

 

3. Valg af to rådsmedlemmer til forretningsudvalget 

Der var ikke fremkommet yderligere kandidater. 

Christian Lerche og Jeppe Jørgensen blev herefter genvalgt.  

 

4. Fremlæggelse af statistik over omkomne i 2020, herunder 

udviklingsmuligheder for statistikarbejdet 

2020 var et godt år med kun 12 druknede - imod 15 i gennemsnit årene før - 

på trods af øget aktivitet. Fiskerene udgør dog halvdelen af de druknede og 

ligger stadig højt. Der var 3 omkomne sejlere – heraf 1 windsurfer. En af 

sejlerulykkerne var desuden en badeulykke fra båd. Kun ganske få bar 

redningsvest. Sekretariatet udsender artikel om forebyggelse af badeulykker. 

Der var interesse for at viderebringe en pressemeddelelse vedr. det lave 

druknetal. 

 

Der var interesse for de opdelingsmuligheder, der var vist i udviklingsnotatet. 

Det blev nævnt, at der undersøges muligheder for lettere adgang til politiets 

rapporter vedr. drukneulykker. 

JRCC tilbød at gennemgå listen over drukneulykker mhp. at supplere 

oplysningerne med data fra operationsrapporterne. 

Surveyen om nærved-hændelser er godt i gang. Der er allerede over 1500 

hændelser i besvarelserne. Surveyen gennemføres i samarbejde med 

TrygFonden og Als Research. 

 



 

 

 

5. Orientering om årets aktiviteter og kampagner 

 

- SejlSikkert 2021-23. Der vil være fokus på: Forankring af sikkerhed i 

klubberne, Fritidsfiskere i små joller samt videreførelse af eksisterende 

kampagneaktiviteter. 

 

Sune gennem gik årets kampagne med temaet: ”Velkommen i klubben”. 

Temaet har en dobbelt betydning: Velkommen i den konkrete klub og 

Velkommen i klubben af sikre udøvere. Temaet skal både bruges på fysiske 

materialer og på elektroniske materialer. 

 

Der var en bred ros til det valgte tema med gode muligheder for tilpasning til 

forskellige aktivitetsformer. Det blev anerkendt, at årets kampagne er udviklet i 

dialog mellem sekretariatet og medlemsorganisationerne. 

Slides vedlagt referat. 

 

- SejlSikkert Alarm 

Der er nu 21.400 brugere og der er samlet tracket 16.143 ture. 

Det udkommer en opdatering af appen i maj måned, der bl.a. indeholder: 

- En forbedret gruppefacilitet med op til 6 fartøjer. 

- Generelle forbedringer af brugerflade mhp. nemmere betjening. 

- Visning af DS/DT turbøjer på kort. 

Der vedlægges artikel om gruppefunktion til brug for rådets medier. 

 

6. Drøftelse af aktuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger 

 

a. Stand Up Paddle, Jeppe Jørgensen, Dansk Kano og Kajakforbund indledte 

drøftelsen: Vi har set en stigning i erhvervelsen af SUP boards, men vi ser 

en manglende viden blandt de nye udøvere. Vi ville lave et samarbejde med 

byggemarkeder og supermarkeder om informationsaktivitet om sikkerhed i 

forbindelse med salget af SUP udstyr.  

Der er etableret et samarbejde med de andre rådsmedlemmer samt Dansk 

Surf og Raftingforbund, DSRF. Der blev afholdt et møde i januar med god 

enighed blandt deltagerne. Men på arbejdsgruppemødet i februar stillede 

DSRF nogle ultimative krav, som arbejdsgruppen havde svært ved at ligge 

under for, da det ikke længere havde formen af at være et fælles projekt.  

Der vil blive taget fat i DSRF for at afklare, om de stadig står fast på deres 

krav, som vil være uforenelige med et fortsat samarbejde med de øvrige 

interessenter fra rådet. Der er forfattet et brev til DSRF mhp. på afklaring af 

dette. 

 



 

Der var i den efterfølgende debat enighed om analysen af det stigende antal 

SUP udøvere med begrænsede færdigheder. 

Der blev nævnt, at der ses et stigende antal SUP kursusudbydere med en 

måske usikker kvalitet. Kan vi række ud til dem, så de også underviser i 

sikkerhed, beklædning og udstyr?  

 

b. Nye udøvere på vandet 

 

i. Hvilke udfordringer oplever organisationerne? 

ii. Hvad gør organisationerne for de nye udøvere? 

i og ii blev behandlet samlet: 

Christian, DS: Vi ser mange nye udøvere på vandet, særligt i 2020. Vi 

så det bl.a. gennem en kraftig vækst i antallet af udstedte beviser og en 

medlemsvækst. Men der er en del, der fravælger klubmedlemsskab. DS 

påtænker et nyhedsbrev til nye sejlere. 

 

Jesper, Flid: Havnene er lagt ned af henvendelser om bådpladser. 

Tilmed er havnene blevet stedet, hvortil man søger ned fra landsiden. 

Desuden ses en livlig aktivitet i havnene med SUP, kajakker mv., 

samtidig med at vi ser, at folk ikke har styr på, hvor man må bade.  Flids 

kommende informationsindsats vil være målrettet de mange forskellige, 

og ofte nye brugere af havnen. 

 

Jeppe, DKF: Den største udfordring for os er de uorganiserede udøvere. 

Der er en væsentlig andel, som vi aldrig ser i klubberne. Dem prøver vi 

at nå via nyhedsbrev, nettet etc. Det har været populært i en del år at 

købe en kajak og stikke i havs, uden nogen form for uddannelse. 

 

Leif, DT: Vi er enige i, at vi skal udbrede sikkerhed til søs. Vi bruger alle 

medier til oplysning. DT kunne godt vedlægge en flyer fra SejlSikkert til 

nye medlemmer. Alt tyder på, at 2021 bliver ligeså vildt med mange nye 

på vandet. 

 

Kate: Ro-forbundet mærker stor tilvækst. Som eksempel kan desuden 

nævnes, at Skovshoved havn er blevet det nye udflugtsstedssted, med 

mange badende og mange forskellige fartøjer. Vi skal have en drøftelse 

på havnen om, hvordan vi kan gør det sikkert for alle.  

 

Kan vi fra rådets side gøre noget for at forbygge ulykker med nye 

udøvere? 
Det blev igen fremhævet, at mange af sikkerhedsudfordringerne hænger 
sammen med nye, uorganiserede udøvere. 

 
Jan Thorn: Klubberne tager imod nye medlemmer. Men opgaven vi skal give 



 

os selv er at se på, hvordan vi kommer ud til de uorganiserede? Hvor skal vi 
møde dem - SoMe, butikker eller flyers? 

 
Christian, DS: Vi kan ikke nå alle med flyers. Målrettet tilstedeværelse på 
SoMe er vigtig. Mange nye sejlere finder hurtigt frem til FB ”Tursejlads og 

Sejlsport”. 
 

Jan Thorn: Vi må give os selv den opgave at finde ud af, hvordan vi ramme de 
uorganiserede bedst muligt. SejlSikkert vil se på mulighederne samt 
iværksætte en indsats under inddragelse af rådets medlemmer. 

 
Sune: Sekretariatet besidder gode egenskaber på det digitale område, hvor det 

vurderes, at vi har størst chance for effektivt at ramme de uorganiserede. 
SejlSikkerts digitale indsats bliver de næste tre år designet med fokus på bl.a. 

at få de uorganiserede ind i klubberne.  
 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af årets arbejdsplan 

Det blev fremhævet, at SejlSikkert, som følge ændringerne i forhold til 

TrygFonden, skal overtage de sejladsmæssige dele af respektforvand.dk og 

flytte dem til Soesport.dk. 

Herefter blev arbejdsplanen godkendt. 

 

8. Eventuelt  

Leif, DT orienterede om projektet ”Blå oplevelser- BLOP”. Projektet er et 

naturformidlingsprojekt, der sætter fokus på oplevelserne i nærheden af DT og 

DS turbøjer. Projektet støttes af Nordea, Friluftsrådet og Danske Tursejlere med 

samlet 2,5 mio. kr. over 2 år. SejlSikkert er inviteret til referencegruppen. 

 

 
Referat: Sten Emborg og Tine Jürgens 
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