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Livbådskaptajn Kursus
Livbådskaptajn kursus for sikkerhedsbesætningen
Formål:
At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger om
redningsbådene anvendelse og brug, således at han/hun vil være i stand til at tage
kommandoen over redningsbåden i tilfælde af evakuering fra platformen.
Mål:
Efter endt kursus vil kursisten være i stand til at:
 Have kendskab til mønstringsprocedurer og øvelser på offshoreanlæg, samt
kommunikation i forbindelse med mønstring
 Kende procedurerne ved affiring af redningsbåden, samt kunne foretage de
nødvendige forholdsregler inden affiring
 Kunne anvende krogudløsersystemet under normale og unormale forhold
 Kunde anvende luft- og sprinklersystemet ombord
 Have kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold ved affiring af båden
 Kunne manøvrere båden under rådende vejrforhold
 Kunne anvende båden ved en mand over bord situation
 Kende kompasset og kunne betjene radioen ombord
 Have kendskab til motorfunktioner samt brændstofs tilførsel
 Kunne anvende nødudrustningen, herunder drivanker, nødstyring m.m.

Forudsætninger: Have bestået Grundlæggende Sikkerhedskursus til offshore
Varighed: 2 dage
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Program for Livbådskaptajn – 2 dage
Dag 1:
0800 - 1130 Teori om bådens anvendelse
 Bådens opbygning
 Krogudløsersystem
 Luft & Sprinklersystem
 Kompasset
 Bådens manøvremuligheder
 Afgang i åben & lukket kondition
 Mand over bord
1130 – 1200 Frokost
1200 - 1515 Praktiske øvelser
 Gennemgang af bådens opbygning og udstyr, herunder motor, sprinkler og luftsystem
 Sejladsøvelser efter kompas og mærker
 Mand over bord
1515-1530 Omklædning og evaluering
Dag 2:
0800 – 0930 Teori
 Passagerernes adfærdsmønster
 Redningsflåder som sekundære evakueringsmidler
0930 - 0945 Kaffe
0945 - 1200 Sejladsøvelser
 Afgang i åben kondition
 Brug af nedfirbar flåde
1200 - 1230 Frokost
1230 - 1530
 Afgang i lukket kondition
 Slutøvelse med mand over bord
 Evaluering og de briefinger

Safety Awareness Training – SAT
6800 Varde

Slugten 10
CVR/SE nr. 32 64 69 80

Tlf. : +45 76941016
Mobil: +45 2026 2403

