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STCW VI/2-1 Redningsbåde, mob både og flåder - Genopfriskning 

Formål:  

 

At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger, der sætter 

vedkommende i stand til at tage kommandoen over en redningsbåd, mob båd eller 

flåde. 

 

Mål: Efter endt kursus vil kursisten have viden, færdigheder og holdninger i: 

 

 At tage kommandoen over en redningsbåd, mob båd eller flåde under og efter 

udsætning 

 Konstruktion og udrustning af en redningsbåd, -flåde eller MOB båd, samt de 

enkelte udstyrsdele 

 Udløsersystemer i nedfirbar redningsbåde samt frit falds både 

 Udsætning af redningsbåde, mob både og flåder  

 Metoder til at tage redningsbåde og MOB både om bord igen 

 Hvad man skal gøre efter at have forladt skibet 

 Metoder til at udsætte MOB både  

 Kunne betjene en redningsbådsmotor og MOB båds motor, samt gøre brug af 

bådens brandslukningsudstyr  

 At tage sig af overlevende og være ansvarlig for redningsbåden 

 Kunne håndtere redningsbåden i høj sø 

 Kunne anvende drivanker og alt andet udstyr ombord 

 Fordeling af mad og vand i fartøjet 

 At maksimere muligheden for at observere og lokalisere fartøjet 

 Metoder til redning fra helikopter 

 

 

Forudsætning: Gennemført STCW VI/2-1 Grundkursus 

 

Varighed 1 dag 
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Program for STCW VI/2-1 Genopfriskning i Redningsbåd, MOB båd og flåder  

 

Dag 1: 

 

0800 - 0930 Teori  

 

 Introduktion og fremlæggelse af dokumentation 

 Ulykke ved ombordtagning af redningsbåd 

 Krogsystem i nedfirbar redningsbåd/sikkerhedswirer 

 Situationer hvor man kan gøre brug af redningsbåden 

 Mand over bord situation - redningsbåd 

 Forskellige typer af redningsbåde 

 Sprinklersystem, luftsystem og udstyr i båden 

 

0930 - 0945 Kaffe 

 

0945 - 1100Teori 

 

 Skrue/jet både 

 Manøvrer/tillægninger/sejladsteori 

 Slæbeøvelser 

 Pacing 

 Mand over bord - MOB båd 

 Flåder - kast over bord/nedfirbar  

 

1100 - 1130 Praktik 

 

 Øvelse med nedfirbar flåde 

 

1215-1700 Praktik 

 

 Øvelsessejlads med MOB båd - opsamlinger/pacing m.m. 

 Afgangsøvelser med Redningsbåd/Sejladsøvelser/Ombordtagning af 

redningsbåd 

 Afslutning - Evaluering 


