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Søfartsstyrelsen - synsrapport 
Skibsnavn:   Kano -og Kajak, samt Joller Sags nr:  2013015300 Init: bbl 
Kontrol nr: - Kendingsbogst.: - Havnekendingsnr.: - 
Klassifikation: - IMO nr: - 

Reders navn og adresse:   
Hardsyssel Efterskole, Hardsysselvej 2, Vejrum 
7600 Struer 

Tilstedeværende reder-repræsentant: Forstander Rolf Sanderhoff, Sejladslærer Charlotte Steenkjær 
Synstype: Kontrolsyn af sikkerhedsinstrukser, for sejlads aktiviteter 
Synsdato: 24-09-2013 Tilbagemeldingsfrist: - Rapport nr.: 01 
 
Søfartsstyrelsen har dags dato afholdt syn, som anført ovenfor. 
 
Formålet med kontrolsynet var at konstatere hvorvidt Efterskolen overholder gældende bestemmelser og 
retningslinjer jf. 
Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer, samt 
Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer 
 
Sikkerhedsinstruktion for  sejlads med Efterskolens Kano –og Kajakker samt Joller, blev gennemgået og der blev 
diskuteret sejladssikkerhed og godt sømandsskab. 
 
På baggrund af ovenstående dialog og gennemgang af udarbejdede sikkerhedsinstruks vurderer Søfartsstyrelsen at 
sikkerhedsinstruksen er dækkende og udarbejdet i henhold til retningslinjerne samt at der foregår et fornuftigt 
sikkerhedsarbejde i forbindelse med sejladsaktiviteter. 
 
Herudover har Søfartsstyrelsen følgende kommentarer og anbefalinger 

1. Det anbefales at der beskrives yderligere tiltag for at holde et acceptabelt sikkerheds niveau, ved sejlads i 
vinterhalvåret (1.okt. – 30.apr.) 

2. Det anbefales at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks for hver type sejlads aktivitet, (en for Kano –og 
Kajaksejlads og en for sejlads med Joller) 

 
Afsluttende bemærkninger: 
Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, at rapporten afspejler et øjebliksbillede. 
Det vil derfor ikke kunne udelukkes, at der senere konstateres andre fejl og mangler på de synede områder. 
 
Efterskolens repræsentant bør informere ledelse, personale og elever om synsrapportens indhold.  
 
En kopi af rapporten skal opbevares sammen med sikkerhedsinstrukserne. 
 
Efterskolens repræsentant har haft lejlighed til at kommentere rapportens indhold. 
 
Hvis der er spørgsmål til synsrapporten, kan der rettes henvendelse til undertegnede. 
Afgørelserne i synsrapporten kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. 
 
Hardsyssel den 24-09-2013 
 
 
  
Bo Berggreen Larsen 
Skibsinspektør 
 
Tlf: 97 82 16 33 
Fax: 97 82 16 40 
E-post: bbl@dma.dk 


