
Bøde Twist/Garn Flettet Nymflex PET
Varenummer Varenavn Før  Nu
2229020SP Rundfl. Pet (nymflex) 2,0mm kr 62,00  kr 29,00
2229025SP Rundfl. Pet (nymflex) 2,5mm kr 51,00  kr 29,00
2229030SP2 Rundfl. Pet (nymflex) 3,0mm kr 51,00  kr 29,00
2229040SSP Rundfl. Pet (nymflex) 4,0mm kr 44,00  kr 29,00
2229050SP Rundfl. Pet (nymflex) 5,0mm kr 51,00  kr 29,00
34960020 Twist Silverline 2,0mm kr 52,00  kr 35,00
34960025 Twist Silverline 2,5mm kr 52,00  kr 35,00
34960030 Twist Silverline 3,0mm kr 52,00  kr 35,00
34960040 Twist Silverline 4,0mm kr 52,00  kr 35,00
35250303 Twist Nymflex No. 3/3 Grøn kr 44,50  kr 30,00
35250303S Twist Nymflex No. 3/3 Sort kr 44,50  kr 30,00
35250312O Twist Nymflex No.3/12 Orange kr 44,50  kr 20,00
35250312O1 Twist Nymflex No 3/12 Orang1kg kr 44,50  kr 20,00
35250312O2 Twist Nymflex No 3/12 Orang2kg kr 44,50  kr 20,00
35250312S Twist Nymflex No 3/12 Sort kr 44,50  kr 20,00

Bøjeflåd
Varenummer Varenavn Før  Nu
4011060 Bøjeflåd  Nr.  Sc-60 Hvid kr 45,00  kr 34,00
4011064 Bøjeflåd  Nr.  Sc-64-vl Hvid kr 60,00  kr 39,00
4011080 Bøjeflåd  Nr.  Sc-80-vl Hvid kr 43,80  kr 32,00

Bøjeflag
Varenummer Varenavn Før  Nu
40035070 Bøjeflag 50x70cm Rød kr 17,50  kr 12,00
40035072 Bøjeflag 50x70cm Orange kr 17,50  kr 12,00
40035074 Bøjeflag 50x70cm Grøn kr 17,00  kr 12,00
40045070 Bøjeflag 50x70cm Sort kr 17,50  kr 12,00
40047075 Bøjeflag 70x70cm Sort kr 19,00  kr 12,00

Tonkinstænger
Varenummer Varenavn Før  Nu
4001025 Tonkinstænger 2,5 Mtr kr 13,00  kr 10,00
4001042 Tonkinstænger 4,2 Mtr kr 24,08  kr 15,00

Diverse
Varenummer Varenavn Før  Nu
1400010 Garnsæk PP Hvide 60x60x100 kr 97,14  kr 85,00
1400011 Garnsæk PP Hvide 60x60x100 kr 99,00  kr 85,00
4206500 Krabbehammer kr 74,50  kr 25,00
4206525 Krabbehammer Slagfast Plast kr 128,00  kr 50,00

Knudeløs Nylon Net
Varenummer Varenavn Før  Nu
34302007 Kn.løs Nylonn 20mm No.7 kr 88,00  kr 54,00

Krabbetejner
Varenummer Varenavn Salgspris  Nu pris
31000115 Krabbetejne Model PACIFIC kr 349,50  kr 199,00

Trawlkugler
Varenummer Varenavn Salgspris  Nu pris
42010020 Trawlkugle 2 ltr m/sidehul kr 40,00  kr 25,00
42010041 Trawlkugle 4 ltr m/sidehul kr 67,50  kr 25,00
42010042 Trawlkugle 4 ltr m/cent.hul kr 67,54  kr 25,00
42010043 Trawlkugle 4 ltr m/skrue kr 114,75  kr 25,00

Trawl Wire
Varenummer Varenavn Salgspris  Nu pris
251142607 Trawl-wire 14,0mm 6x7 200favne kr 15,00  kr 9,00
251143607 Trawl-wire 14,0mm 6x7 300favne kr 15,00  kr 9,00
251162607 Trawl-wire 16,0mm 6x7 250favne kr 18,25  kr 10,00

Reb
Varenummer Varenavn   Nu pris
2406050-2406360 Nymflex reb 5-36mm   -20%
2408030-2408480 Danline reb 3-48mm   -10%

Flyde- og fletliner
-20% på alle lagervarer, flydeliner og fletliner.
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  Sikkerhed                         Ny guide til at gennemføre øvelser 
på fiskefartøjer er udgivet af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd   

Af René Dandanell

Det er ikke uvæsentligt, at man ved hvor-
dan man skal handle, hvis man står i en 
alvorlig situation. Derfor har Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd udarbejdet en ”Øvelses-
guide”, der giver en række gode råd til, 
hvordan og i hvilke situationer man kan 
afholde øvelser om bord. 

Ofte er det kun fartøjer på over 45 me-
ter, hvor der er udarbejdet båd-, brand- 
og MOB-ruller. De beskriver kortfattet, 
hvad de enkelte besætningsmedlemmers 
opgaver er i forbindelse med de forskel-
lige situationer.

- Det kan også give god mening på min-
dre fartøjer, at have fordelt opgaverne i 
forbindelse med en alvorlig situation, si-
ger arbejdsmiljøkonsulent Karsten Kors-
gaard fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der 
har udarbejdet øvelsesguiden. 

Selv på enmands-betjente fartøjer kan 
det være en øvelse ind i mellem at iføre 
sig fx redningsdragten så hurtigt som 
muligt. En del af en øvelse er også at  
gennemtænke, hvad man ville gøre i de 
forskellige nødsituationer.

Det er meget forskelligt, hvordan folk 
optræder i en nødsituation. Derfor er 
øvelse om bord en god forberedelse. 

- Nogle personer formår at ”skynde” 
sig langsomt og bevare roen, mens andre 
bliver mere febrilske og måske handler 
uhensigtsmæssigt. Utryghed i situatio-
nen og måske manglende erfaring eller 
f.eks. manglende kendskab til rednings-
udstyrets brug, kan forværre situationen 
og påvirke en persons handlekraft, kon-
staterer Karsten Korsgaard. 

Følg de givne ordrer
At udføre en øvelse handler også om at 
drage nogle erfaringer, som man kan lære 
af. Derfor er det vigtigt i øvelsesfasen at 
følge de ordrer der bliver givet.

- Man behøver nødvendigvis ikke være 
enige, men det kan der så snakkes om 
ved den efterfølgende evaluering, siger 
Karsten Korsgaard.

Og netop kommunikationen mellem 
besætningen er vigtig, da de kan blive 
nødt til at påtage sig de andres roller. For 
man kan komme i en situation, hvor en 
af dem, der var en del af planen, selv er 
den, der skal reddes, så skal andre træde 
i vedkommendes sted. 

- Men man skal ikke være bange for, 
hvis der er ting, der ikke fungerer i en 

øvelse. Så kan man følge op på det og 
lave om på det, siger Karsten Korsgaard, 
der også anbefaler at bruge anledningen 
til at få gennemgået udstyret. 

- Er udstyret hensigtmæssigt placeret? 
Fungerer det som det skal? Det er en 
win-win situation i mange tilfælde, kon-
staterer han.

Og det er ikke fordi det forventes, at 
alle får udført øvelser om bord jævnligt.  

- Men det handler om at den dag, hvis 
der sker noget, så føler man sig lidt mere 
sikker på de ting, der skal ske, konsta-
terer Karsten Korsgaard og peger på, at 
det nogle gange kan være et spørgsmål 
om tid.

- Det kan være afgørende hvor hurtigt, 
man er klar til at komme væk fra skibet, 
får iværksat bekæmpelse af en brand el-
ler reddet en overbordfalden person si-
ger arbejdsmiljøkonsulenten. 

Bedre rustet
Karsten Korsgaard fortæller, at Søfarts-
styrelsen  i forbindelse med syn på fiske-
skibe ofte stiller spørgsmål til de ”opera-
tionelle ting” på skibet. Dermed menes 
blandt andet, hvordan man vil gøre, hvis 
der opstår for eksempel brand, mand 
over bord eller forlis. Det kan også være 
spørgsmålet hentyder til, hvordan noget 
udstyr om bord fungerer. 

- Øvelsesguiden kommer med nogle 
ideer til, hvordan man kan komme i gang 
med øvelser. Det er en appetitvækker, 
siger Karsten Korsgaard, der også opfor-
drer til at man laver forskelligt indhold 
i øvelserne. 

- Lad være med at lave den samme 
øvelse hver gang. Prøv at putte noget ind 
i den, som kan gøre det lidt mere spæn-
dende. Jo mere man øver, des større bli-
ver den buket af erfaring man har, hvis 
der bliver brug for det, siger Karsten 
Korsgaard. 

Øvelsesguiden kommer også til at in-
deholde øvelseskort, hvor der er eksem-
pler på, hvordan en øvelse kan udføres. 

- Kan vi få hul på at lave de her øvelser, 
så tror jeg, at man vil være bedre rustet. 
Der vil være nogle ting, man ikke skal 
tænke på. Dem gør man pr. ren automa-
tik, siger Karsten Korsgaard og fortsæt-
ter: 

- Øvelse gør mester. Det er det, der ska-
ber fortroligheden og sikkerheden om-
kring det udstyr man har. Det er egentlig 
bare det, vi gerne vil have lidt gang i, 
konstaterer Karsten Korsgaard. 

Overvejelser i forbindelse 
med planlægning af en øvelse
For at få det optimale udbytte af øvelsen er det vigtigt at være forberedt. 
Derfor skal der tænkes på planlægning, øvelsens gennemførelse, ligesom 
der skal være tid sat af til evaluering og eventuel dokumentation. 

• Hvad kræver det af udstyr m.m.
• Antal personer
• Erfarne/uerfarne deltagere
• Hvad kan motivere deltagerne
• Formål med øvelsen og fokuspunkter
• Øvelsens omfang
• Hvad forventer vi
• Hvad vil vi tjekke
• Hvad vil vi erfare
• Hvor skal øvelsen foregå om bord
• Skal øvelsen foregå på søen eller ved kajen
• Hvordan igangsættes øvelsen
• Sikkerheden skal være i orden

Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråds øvelsesguide 2014

Øvelser kan redde liv


