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Sjekkliste  for en sikker båttur  

1. Det er flyteutstyr til alle om bord i båten, og utstyret er sjekket og vedlikeholdt.

2. Jeg vet at vesten må være på når jeg oppholder meg utendørs i båter under 8  meter 
som er i fart.

3. Jeg har sjekket værmeldingen og forsikret meg om at det er trygt å dra på sjøen.

4. Jeg har satt meg inn i promillegrensene på sjøen og fører aldri båt i påvirket tilstand.

5. Jeg har en god leider / badestige på båten som jeg kan nå fra vannet, dersom jeg 
havner i sjøen.

6. Jeg har med meg vanntett kommunikasjonsutstyr, slik at jeg kan varsle i  
nødstilfeller. Telefonen min er ladet, har vanntett etui og er klar til bruk. Jeg har VHF- 
sertifikat og kan betjene maritim VHF-radio (dersom det finnes VHF om bord).

7. Jeg bruker båtens dødmannsknapp (dersom det er installert).

8. Båten har lanterner, og jeg vet at disse skal være tent fra solnedgang til soloppgang 
eller ved dårlig sikt.

9. Jeg vet hvordan jeg skal navigere ved å bruke kartplotter eller papirkart, og har 
sørget for å oppdatere kartene.

10. Jeg har med meg nok drivstoff.

11. Jeg har med nødvendig utstyr. Hvilket utstyr som er nødvendig, avhenger av type 
båt, type farvann og varighet på båtturen. Det kan f.eks. være lurt å ha med dregg, 
drivanker, lenseutstyr, tau, årer, brannslukkingsutstyr, redningsbøye, kniv, første-
hjelpsutstyr, fløyte m.m.

12. Jeg har båtførerbevis dersom jeg er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt 
med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hk.

13. Jeg har fritidsskippersertifikat (D5L) om jeg skal føre fritidsbåt mellom 15–24 meter.

14. Jeg er oppdatert på fartsgrensene langs sjøen. Kystverkets gratis-app BåtFart  
informerer om fartsgrenser og varsler om du kjører for fort.

15. Jeg avpasser farten etter forholdene og tar hensyn til mine omgivelser.

16. Jeg kjenner til sjømerkesystemet og vet hva staker og de forskjellige sjømerkene 
betyr.

17. Jeg kjenner til sjøveisreglene, inkludert reglene for hvem som skal vike på sjøen.

18. Jeg vet hvordan båten blir påvirket av vekt, og hvordan det er best å bevege seg 
om bord for at den ikke skal kantre (f.eks. at bare én person må reise seg om 
gangen  i små båter).

19. Båt og motor er godt vedlikeholdt.

20. Alle ombord, også barn, vet hvordan de skal varsle i en nødssituasjon. 

21. Jeg har fortalt noen hvor jeg skal, og hvor lenge jeg blir borte.


