
Manden ombord igen

Vi inviterer alle til en spændende aften med fokus på MOB

Har du nogensinde lavet en Mand over bord-manøvre? Så ved du, hvor svært det er, at få 
bjærget den overbordfaldne op i båden igen. MOB er den farligste situation for sejlere i 
danske farvande, og derfor er det godt at kende til metoder for at undgå dette. Kom til Sejl 
Sikkert-foredrag og lær om forebyggelse, men også hvad du gør, hvis ulykken alligevel 
sker. 

Tirsdag 10/9 inviterer vi i Egense Sejlklub til en aften, hvor vi hører om mand over bord, 
og prøver selve bjærgningen af personen i praksis.

Vi er så heldige, at vi denne aften har besøg af en ekspert fra Søsportens Sikkerhedsråd, 
som en del af Sejl Sikkert-indsatsen. Sejlsikkert Instruktør Dan Cort Jørgensen  

Du vil blive præsenteret for et oplæg om forebyggelse , og du vil få tips om, hvilke 
sikkerhedsmidler der er hensigtsmæssige i netop din situation. Der vil også være diskussion 
undervejs. 

Da der kan være risiko for, at det er dig, der en dag falder over bord, er det en god ide at 
invitere dine gaster/med-sejlere til at deltage denne aften og give dem et grundkursus 
sikkerhed til søs.

Aftenen starter kl. 18.00, og vi forventer at være færdig ca. kl. 21.00, hvor vi  har afsluttet 
med en kop varme kaffe og lidt sødt til

Medbring gerne smartphone eller tablet denne aften.
Har du en våddragt og har lyst at prøve, da medbring den gerne.
Vi vil gerne vide, hvor mange, der deltager. Derfor skal du tilmelde dig til Sejl Sikkert-
ambassadør Betina Jane Nielsen senest Mandag 9/9 på egense-sejlklub@live.dk.

Vi glæder os til en spændende aften!

Mange hilsner
Sejlsikkert ambassadører
Gry Høst og Bettina Jane Nielsen

Ingen skal drukne i Danmark. 
Alle skal sejle sikkert. 
Læs mere på sejlsikkert.dk 


