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MAND OVERBORD 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har produceret og udgivet den nye film 
MAND OVERBORD. Filmen er finansieret med støtte fra Tryg Fonden. 
Filmen viser, hvor vigtigt det er for alle der færdes på vandet, at have sit 
udstyr i orden.  

MAND OVERBORD er en film om redning til søs og ved kysterne, hvor man 
følger en redningsaktion og får indblik i det store apparat der sættes i 
gang, når alarmen går. Filmen fortæller, hvad man selv kan gøre for at  
undgå ulykker og hvilket redningsudstyr der kan redde liv, hvis uheldet er 
ude. 

I filmen hører man en autentisk beretning fra en person der selv har  
prøvet, på egen krop, hvad det vil sige at komme i et iskoldt hav. Ligeledes 
hører man de professionelle redningsfolks oplevelser og erfaringer ved 
disse redningsaktioner.  

Filmen giver seerne indsigt i, hvordan en redningsaktion forløber og giver 
forståelse for, hvor vigtigt det er at have det nødvendige redningsudstyr 
og agere korrekt, når man færdes på vandet. I filmen fokuseres der på 
betydningen af et hurtigt nødopkald samt en præcis positionsangivelse, 
hvilket er med til, at redningsfolkene kommer hurtigt og mere præcist 
frem til den nødstedte.  

Filmen kan ses på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside.  
Vil man derimod gerne have en Dvd tilsendt kan man kontakte Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd på telefon eller pr. mail.    
  

 
OBS 
Hvert år kommer 
mennesker i nød på 
havet og ved stran-
dene og det udløser 
et stort redningsap-
parat. 

Mange ulykker kan 
helt undgås med 
omtanke og det 
rigtige udstyr.  

 

 

 
Gode råd! 
Monter sølejder  

Bær redningsvest 

Bær tøj der kan ses  

Bær tøj der kan 
holde dig varm  

Oppustelig rednings- 
vest kan bæres uden 
gener  

Nødsender kan red-
de dit liv  

BEVAR ROEN! 

 
 

Venlig Hilsen 

Direktør, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
Flemming Nygaard Christensen 

 


