
Eskader/Långfärdskommittén, SXK, Västkustkretsen 

Utrustningslista för långfärd till sjöss. 

Förtöjning 

• Fendrar minst 6 st, rekommenderas att ha med, en planka. 

• Linor, förtöjning, minst fyra st. plus ett par långa tampar (man kan aldrig ha för 

mycket tamp ombord) 

• Ankare med lina/kätting minst 40m. 

• Reservankare och reservlina. 

• Minst två båtshakar. 

• Minst 4 bergskilar och slägga till dessa. 

Navigation 

• Minst en person med minimum förarbevis i besättningen. 

• Styrkompass. 

• Logg. 

• GPS/Plotter, + en i reserv. 

• Pejlkompass. 

• Passare, 2st transportörer eller vinkelskiva med linjal. 

• Aktuella sjökort för hela färden.  (pappersform), gärna översiktskort. 

• Loggbok eller motsvarande. 

• 1 Ex av sjötrafiksföreskrifter. 

• Handbok/er/seglingsbeskrivningar, hamnböcker, etc. 

• Lärobok i navigation. 

• Ekolod, rekommenderas. 

 

Säkerhetsutrustning 

• Säkerhetsselar med karbinhake. 

• Säkerhetslinor fastsatta på däck, från för till akter. 

• Flyt eller seglarväst, minst en per besättningsmedlem. 

• På segelbåt, revningsanordning, helst från sittbrunnen 

• På motorbåtar, om det inte finns dubbla motorer, en utombordare som går att 

sätta på akterspegeln, som hjälpmotor vid motorproblem på huvudmotorn. 

• Livboj, livbojsljus, gärna flera. Hansalina. 

• Brandsläckare, typ AB eller ABE, lägst effektklass ll med minst 2kg släckmedel, 

på båtar över 10m minst två st. 

• Brandfilt. 

• Nödraketer, bloss, ej för gamla.  

• Vita bloss, tre st. 

 



 

Säkerhetsutrustning, forts. 

 

• Koniska träpluggar, en sats, till att täta ev. brustna genomförningar. 

• Fast länspump, om det finns elektrisk, skall det finnas minst en manuell. 

• Hinkar 

• Ficklampor. 

• Kniv, vass och lätt åtkomlig. 

• Mistlur/signalhorn. 

• Radarreflektor. 

• Kikare. 

• Transistorradio, med FM, LV och MV. 

• Klocka med sekundvisning. 

• Vattendunk, 5-10lit, fylld. 

• Reservproviant. 

• Stormlykta, fotogenmodell, lysfotogen, tändstickor. 

• Komplett regnställ, ink. stövlar. 

• VHF, skall ju alltid finnas ombord, komplettera, gärna med en handburen.  

Rekommenderas 

• Livflotte, vid överhavssegling 

• Personlig nödsändare, Life Tag, Epirb, etc. 

Sjukvård 

• En första hjälpen sats. 

• Plåster, sårtvätt, etc. 

• Elastiskbinda, stödförband, etc. 

• Salva Idiomin, eller liknande 

• Myggmedel, Salubrin, Sylicainsalva. Alovera, även bra mot brännmaneter. 

• Huvudvärkstabletter. 

• Sjösjukepiller. 

• Enkel medicinsk handbok. 

• Ev. personliga mediciner. 

 

 

 

 



 

Motor Teknik 

• Inombordmotor, avsteg från det kan göras på kortare eskadrar. 

• Komplett lanternställ 

• En generatorrem i reserv. 

• En fylld reservdunk med bränsle. 

• Instruktionsbok för motorn. 

• Verktyg. 

• Säkringar. 

• Reservbatteri, eller två separata batterisystem, rekommenderas, med       

           möjlighet att koppla ihop dessa.    

• Reservdelar för viktiga funktioner. 

• Om gasol ombord, reservflaska, Sverige har egen standard på 

anslutningar. 

 

Rekommenderas. Autopilot. 

 

             SXK-eskadrar 

•           Certifikat på SXK-registrering av båt, obligatoriskt för färder utanför    

                   norden. 

•           Svensk flagga, SXK flagga, alt. standert. 

•           Utländsk gäst flagga, en för varje land som avses besökas.          

•           Matrikel. 

•           Väckarklocka. 

•           Eskaderflagga, köps på kansliet, eller av eskaderledaren. 

•           Grill, ink. tillbehör. Spel, böcker, för regniga dagar 

•           Musikinstrument, för dom som kan traktera, (uppskattat). 

•           En omgång glatt humör, rekommenderas. 

•  

Att tänka på, Eskaderledarna gör detta ideellt och även dom har 

semester.  

               Rekommenderas: 

• Cykel, hopfällbar, signalställ, för festliga tillfällen. 

Denna lista innehåller de saker som av erfarenhet visat sig vara mer eller mindre 

nödvändiga vid eskaderfärder. Hjälp eskaderledarna från onödiga bekymmer genom att 

se till att er båt är i gott skick och rätt utrustad. 

Eskader/Långfärdskommittén, SXK Väskustkretsen. 


