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Utrustningslista för långfärd över öppet hav i Nordiska 
vatten 
 
Förtöjning 
Linor, fendrar 
Ankare med kätting och min.  40 m lina 
Reservankare 
Båtshake 
Bergskilar, slägga 
 

Navigation 
Nautisk kompetens (minimum förarbevis) hos minst en i besättningen 
Sjökort för hela färden 
Styrkompass 
Logg 
Reservkompass med pejlingsmöjlighet 
Passare 
Transportörer eller vinkelskiva med linjal 
Plotter med uppdaterade kort för aktuella vatten  
 
Rekommenderas: 
Handbok/böcker med seglings- och hamnbeskrivningar och lokala navigationsbeskrivningar för 
besöksområdet 
Ekolod  
Radar 
AIS 

 
Motor 
Motor tillräcklig för aktuella sjöförhållanden 
Motorolja 
Filter bränsle och olja 
Generatorrem i reserv 
Reservdunk bränsle (fylld) 
Reservbatteri eller dubbla batterisystem eller långa startkablar 
Reservdelar för viktiga funktioner (t.ex. impeller) 
Instruktionsbok för motorn 
 

Teknik 
Komplett uppsättning lanternor 
Verktyg 
Säkringar 
Reservlampor 
Gasolflaska extra (fylld) (andra system för anslutning i utlandet) 
 
Rekommenderas:  
Autopilot 
SXK´s teknikhandbok 
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Sjukvård 
Första hjälpen sats 
Plåster 
Elastiskbinda 
Värktabletter 
Sjösjukepiller 
Personliga mediciner 
Solskyddsmedel och medel mot solsveda, manet och insektsbett 
SXK handbok 2021 ”Akut sjukvård ombord” 
HLR-kunskap 

 
Säkerhetsutrustning 
Säkerhetsselar med karbinhake 
Permanenta på däck fastgjorda säkerhetslinor (jack stay) från för till akter 
Flyt- eller seglarväst till alla ombord och påtagna under färd 
Revningsanordning 
Livboj typ lifesling 
Brandsläckare, godkänd typ AB eller ABE lägst effektivitetsklass II med minst 2 kg släckmedel 
Brandfilt 
Nödbloss/raketer, 1sats OBS ej för gamla! 
Koniska pluggar (bordgenomförning) 1 sats gärna märkta 
Fast länspump 
Ficklampor 
Kniv, vass o lätt åtkomlig 
Mistlur/signalhorn 
Kikare 
VHF sändare/mottagare 
Ankarlanterna och boll/klot 
Laddfunktion mobiltelefon  
 
Rekommenderas:  
Räddningsflotte (vid överhavssegling) 
Personlig nödsändare (Life Tag) 
Radarreflektor  

 
Dokument 
Internationellt certifikat på SXK-registrerad båt (bekräftar ägandet speciellt utomlands) alt. 
ägandebevis för båten (enbart inom Sverige/Norden?) 
Försäkringsbevis 
Besättningslista 
In- och utklareringsformulär   

 
Flaggning 
Svensk flagga på flaggspel i aktern 
Destinationsflagga vid utlandsbesök (under styrbords spridare) 
Föreningsflaggor i rätt ordning enligt flaggreglemente 
 

Vid SXK-eskader 
SXK-flagga 30 cm alt. Standert samt eskaderflagga  
 
Denna lista innehåller de saker som erfarenheten visat vara mer eller mindre nödvändiga vid 
eskadersegling. Hjälp eskaderledaren från onödiga bekymmer genom att se till att Din båt är väl 
utrustad och i gott skick.  


