
Ophævelse af anbefaling mod at bruge Tryg Fondens Gule redningsvest type 
”Baltic Compact” 100 N med manuel udløser UML Prosensor Mk 2. (Sort) 
 

Kære alle!  
 
I fortsættelse af sekretariatets mail dateret den 4. september formidlet til alle klubber, kan 
Sikkerhedsudvalget nu oplyse som følger: 
 
Sammen med fabrikant og importør har Sikkerhedsudvalget været gennem en særdeles 
omfattende serie af tests. Dette såvel af fabriksnye som af veste i brug fra flere klubber. Herunder 
også afprøvninger i vand. Under disse forsøg har vi ikke kunnet påvise systematiske fejl på 
udløsermekanismen.  
 
Vi har derimod indikationer på, at det måske kniber lidt med at give udløsermekanismen et 
tilstrækkeligt hårdt greb og ryk lidt efter person og udformning af håndgreb.  
Det er derfor konkluderet, at for at bevare tilliden/genoprette tilliden til, at vesten fungerer, skal 
der gøres noget for af få brugerne til at kende vesten og brugen i alle faser. Herunder også at få 
afprøvet udløsersystem på land og i vand.  
Det er derfor aftalt, at fabrikanten uden beregning leverer et antal CO2 patroner direkte til en 
kontaktperson hos de modtagere af Tryg Fonden’s 100 N veste med den manuelle udløser UML. 
Type Mk 2, der måtte ønske det. Berørte klubber skulle i den udstrækning de har ønsket at få 
tilsendt et antal CO2 patroner til brug ved demonstrationer af udløsersystem have fået tilsendt 
disse. Ellers vil de blive fremsendt snarest.  
 
Bemærk at TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd er vidende om denne sag men ikke er part i 
tiltagene. 
 
Som et resultat af undersøgelserne er der samtidig blevet fremstillet nogle videoer som følger: 
 
En video der viser, hvordan man pakker en Compact vest korrekt 
Se link;  http://www.khsport.dk/files/dffr/pakning%20af%20compact%20manuel%20v1.mp4 
 
En video der viser, hvordan man i forbindelse med demonstration af Compact vesten og dens 
korrekte brug kan sikre sig, at vesten er korrekt pakket, samt hvordan den anvendes korrekt.  
Se link;  http://www.khsport.dk/files/dffr/compact-v1.mp4 
 
Hertil hører, at man sikrer sig, at udløsermekanismen er forsynet med intakt CO2 patron. Dette ses 
ved at se i inspektionsvinduet og sikre sig, at indikator på udløsermekanismen er grøn 
I forbindelse med daglig brug af vesten er det ikke nødvendigt at åbne vesten op for kontrol. 
Derimod skal kontrol af, at indikator er grøn, være standardrutine, før vest bruges. 
 
For en service- meddelelse om generelle informationer om brug og servicering af ”Baltic” 
redningsveste. 
Se link;  http://www.khsport.dk/files/Baltic-oppustelige-redningsveste_dk.pdf 
 
Generelt for alle typer af redningsmidler. 
For at sikre, at ejere/brugere af redningsudstyr har den nødvendige viden om vestes indretning, 
korrekt brug og servicering, opfordrer Sikkerhedsudvalget derfor alle klubber til snarest at 
demonstrere og prøve veste under realistiske forhold for brugerne. Dette, hvis der ikke allerede 
findes faste rutiner herfor i klubben.  
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Ovenstående er naturligvis gældende uanset fabrikat og type af redningsmiddel! 
Et korrekt vedligehold efter leverandørens forskrifter og med brug af originale reservedele er en 
væsentlig forudsætning for, at et redningsmiddel virker når påkrævet.   
Det anbefales derfor helt generelt, at klubben har nogle rutiner, der sikrer, at alle veste der bruges 
i klubben, uanset om veste er klubejede eller private, efterses/vedligeholdes/kontrolleres af nogle 
kompetente personer udpeget af klubben. Ligeledes anbefales det, at man i klubben forsøger at 
holde sig til så få fabrikater og typer af udstyr som muligt. 
Dette af hensyn til bruger, men i særdeleshed også af hensyn til bådens ansvarlige fører, der til 
enhver tid har ansvaret for båd, besætning og lovpligtigt sikkerhedsudstyr! 
 
Find de nødvendige informationer om brugen og servicering i vestenes instruktionsmanualer og på 
leverandørernes hjemmesider. 
 
Sikkerhedsudvalget står altid til rådighed med supplerende information om nødvendigt og hører 
gerne om de erfaringer, der under brugen og vedligehold af oppustelige veste indhøstes i den 
enkelte klub.  
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