
19. maj 2020 

Udstyrsliste for H-både i Sejlerskolen i Aarhus Sejlklub 
- listen gælder ikke andre både 
 

Inden for Øvelsesområdet -  øvelsessejlads og tursejlads 

kapsejlads – følg H-bådsklassereglerne og Sejladsbestemmelserne (SI) 
SKAL: BØR: 

sikkerhedsinstruks nationalflag -– dårlig stil at sejle uden 

rednings-/ svømmeveste til alle om bord 
(skal hentes i skuret før afgang) 

klubstander -– dårlig stil at sejle uden 

anker med ankertov/slæbetov 4 fortøjninger (ved plan om anløb i anden havn) 

storsejl  2-4 fendere 

bom, bomudhal, kickingstrap, cunninghamhal sejlpinde i alle sejl 

løjgang med skøde og agterstagshal spiler med stage, skøder og berberhal 

fok  og skøder  

2 sejsinger eller tovværk i passende længde  

paddel  bådshage 

spand og øse svamp, bådbørste 

kasteline  

værktøj:  
kniv, skruetrækker (lige og stjerne), polygriptang 

skiftenøgle  
elektrikertape i bådens farve 

reservedele: sjækler, splitter, 8 mm rigbolt  

magnetkompas  

førstehjælpskasse med folietæppe  

mobiltelefoner – indtast kontakter: 
Joint Rescue Coordination Center (JRCC) 7285 0380  
Nordfalcken i Egaa 2537 3886 

nødraketter  
(2 faldskærmsblus, 4 raketter) 

 

 

Uden for Øvelsesområdet -  øvelsessejlads og tursejlads – husk turtasken i skuret 

kapsejlads – følg H-bådsklassereglerne og Sejladsbestemmelserne (SI) 
SKAL: BØR: 

Sikkerhedsinstruks nationalflag -– dårlig stil at sejle uden 

rednings-/ svømmeveste til alle om bord 
(skal hentes i skuret før afgang) 

klubstander -– dårlig stil at sejle uden 
 

anker med ankertov/slæbetov + ankerkæde  

4 fortøjninger  

2-4 fendere  

storsejl   

bom, bomudhal, kickingstrap, cunninghamhal sejlpinde i alle sejl 

løjgang med skøde og agterstagshal spiler med stage, skøder og berberhal 

Fok  og skøder  

2 sejsinger eller tovværk i passende længde  

paddel  bådshage 

spand og øse svamp, bådbørste 

kasteline  

værktøj:  
Kniv, skruetrækker (lige og stjerne), 
polygriptang 

skiftenøgle  
elektrikertape i bådens farve 

reservedele: sjækler, splitter, 8 mm rigbolt  

søkort over farvandet  kurslineal, passer, blyant, viskelæder 

kikkert tågehorn 
sidelanterner, agterlanterne, strømforsyning 
spunssæt 

 

magnetkompas  

førstehjælpskasse med folietæppe nødraketter (2 faldskærmsblus, 4 raketter) 

mobiltelefoner – indtast kontakt:  
Joint Rescue Coordination Center (JRCC) 7285 0380  
Nordfalcken i Egaa 2537 3886 

VHF-radio (kræver certifikat) 
– kan dog bruges af alle i en nødsituation 

 



19. maj 2020 

Tjekliste for H-både i Aarhus Sejlklubs sejlerskole 
 
 
 

På dæk 

vantskruer – intakte og sikret 

vant & stag – intakte og tilpas spændt 

fald – intakte med intakte sjækler 

ror – intakt 

spilerstage – intakt og på plads 

forsejl og skøder – monteret korrekt 

storsejl, skøde, kickingstrap, cunninghamhal  
– intakte og monteret korrekt 
 

I kahyt og kistebænke 

sikkerhedsudstyr ifølge udstyrsliste  
til sejladsområdet 

(røstjern – intakte)  

(søventiler – kan åbnes og lukkes – slanger fastspændt) 

Under dørk 

tørt – lænse for bundvand 

kølbolte – intakte 

 
 
 
 
 
 

 


