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Øvelser
forbereder
uheldssituationer
Afprøv situationerne inden
det bliver alvorligt
SIKKERHED
Af René Dandanell
Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd har i 2015 udgivet en
publikation med inspiration til, hvordan man kan
afholde øvelser ombord på
fiskefartøjer. Øvelserne er
vigtige for at forberede sig
på forskellige hændelser
ombord på et fiskefartøj.
- Det kan være både en
stor eller en lille øvelse, der
afvikles. Øvelsesguiden er
en inspiration til skipper
og mandskab og indeholder ideer til, hvordan man
simpelt kan lave en øvelse,
siger Karsten Korsgaard,
der påpeger, at en øvelse
er også at gøre tanken om,
hvordan forskellige nødsituationer kan håndteres.
Han nævner eksemplet

med brandspjæld. Hvor er
de? Hvordan lukker man
dem?
Karsten Korsgaard nævner også, at man kan anvende et stopur til at måle,
hvor lang tid det eksempelvis tager at komme i redningsdragtenSamtidig
er
det også vigtig at vide om
redningsdragten, om den
skal anvendes med redningsvest eller ej.
- Og prøv at trække i
dragten både under gode
og dårlige vejrforhold.. Det
skal tage under to minutter
at komme i den, siger Karsten Korsgaard, der også
opfordrer til at prøve øvelser af i nødbelysning og
ved brug af nød- og flugtveje .
- Man skal ikke være
bange for at fejle i øvelsen.
Det er det, der skal læres af,
siger han.

Det handler om at
forberede sig på
situationerne, som
her en brandøvelse i
forbindelse med et
Havnesikkerhedsudvalgsseminar i Esbjerg.
Arkivfoto: René Dandanell.

www.skibsforsikring.dk

Fiskeriskolen i Thyborøn
Erhvervsfisker
En 2-årig uddannelse, der består af:
• 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen
• 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer
Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

Fiskehandler
En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af:
• 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen
• Praktik i en virksomhed
Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks.
butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser

Vi er Danmarks ældste, mest solide gensidige forsikringsselskab
for erhvervsfiskefartøjer, og vi forsikrer over hele landet.

• Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne)
• ROC og LRC
• Medicinkiste B og C basis og opfølgning
• Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning
• Navigation
• STCW kurser

Vi har landets bedste og mest omfattende forsikringsdækning,
uden ekstrapræmie, herunder:

Kompetencecenter

Din garanti til søs

 Kaskoforsikring af skrog, maskineri og inventar
 Ansvarsforsikring omfatter bl.a. trediemands ansvar,
personskade, vragfjernelse
 Forsikring imod tidstab
 Forsikrings af besætningens ejendele

• Målrettede, tværfaglige og kompetencegivende uddannelser, for blå erhverv
• Kompetenceafdækning og rådgivning i virksomheden
• Koordinering og planlægning af kurser, arrangementer,
uddannelsesforløb og efteruddannelse

Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

 Forsikring af ombordværende fangst
 Forsikring af panthaverinteresse
Kontakt os for yderligere information
Skibsforsikringen Frederikshavn
Auktionskaj 5
9970 Strandby
Tlf. 9622 1389
E-mail Frh@skibsforsikring.dk
www.skibsforsikring.dk

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv
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