
VINTERRONING

GODT AT VIDE OM:



HVORNÅR ER DET VINTERRONING?



DGI’s anbefalinger

- omkring påklædning i forhold til årstid og 
vandtemperatur:

• Fra 1. maj til 30. september og vandtemperatur på min. 16ºC – Long 
John, våddragt, uld undertrøje eller lignende, samt vindtæt jakke til 
rådighed. 

• Udenfor denne periode og vandtemperaturer under 16ºC, skal sikres, at 
der kun kan ske langsom vandudskiftning, fx i form af rojakke med 
vandtætte lukninger ved hals og håndled, neoprenstøvler der overlapper 
våddragten. 

• Ved vandtemperaturer under 5ºC bør der anvendes tørdragt (hel eller 
todelt) passende underbeklædning, samt neoprenhue og handsker til 
rådighed. 



HVAD SKAL MAN VÆRE 

SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ 

VED RONING OM VINTEREN



HYPOTERMI

Nedkøling (hypotermi)

Fakta
• Hypotermi betyder lav kropstemperatur

• Symptomerne er rystelser, kold/bleg hud, smerter, sløret tale, svækket 
bevidsthed, langsommere puls og vejrtrækning, bevidstløshed og 
livløshed

• Hypotermi behandles med opvarmning

• I alvorlige tilfælde skal man indlægges til behandling på sygehus

Nicolai Bang Foss, speciallæge



HYPOTERMI

Hvad er hypotermi?
Direkte oversat betyder det lav temperatur. 
I denne forbindelse menes lav kernetemperatur i kroppen. Kernetemperatur er den indre 
temperatur i kroppen. 

En kernetemperatur under 35°C defineres som hypotermi. 

Hypotermi inddeles endvidere efter alvorlighedsgrad: 

• Grad 1: 32-35°C. Personen bliver tiltagende uklar, slap og apatisk, samtidig med at pulsen 

bliver langsommere.

• Grad 2: 26-32°C  Halvering af iltforbrug, stivhed i musklerne.

• Grad 3: Under 26°C. Kredsløbet påvirkes, og det bliver svært eller umuligt at måle 

hjerteaktivitet. Pupillerne bliver store og reagerer ikke på lys. Personen virker død, men er det 

ikke nødvendigvis, og genoplivning bør altid forsøges. I Norge reddede man i en særlig 

situation en kvinde med en kropstemperatur helt nede på 13,7 graders celsius. 





HYPOTERMI

Hvorfor får man hypotermi?

I de fleste situationer klarer kroppen selv at opretholde normal 
kropstemperatur. Men hvis man udsættes for betydelig kulde, eller kølige, 
fugtige omgivelser i en længere periode, kan kroppens kontrolmekanismer 
tabe evnen til at bevare kropstemperaturen. 

Når kroppen taber mere varme, end den kan danne, opstår der nedkøling, 
hypotermi. 

Vådt eller fugtigt tøj øger risikoen for nedkøling, f.eks. hvis man falder i 
koldt vand. 



HYPOTERMI

Hvilken behandling er der?
Hvad du skal gøre:
• Få personen ud af kulden. Hvis det ikke er muligt at komme indendørs, 

beskyt da personen mod vind. 
Tildæk hans eller hendes hoved. Isoler om muligt kroppen fra den kolde 
jord.

• Fjern vådt tøj. Erstat det med et varmt, tørt dække.

• Ring 112. 
Mens du venter på, at hjælpen kommer, bør du følge personens 
vejrtrækning. Hvis personen er bevidstløs, og vejrtrækningen standser 
eller virker endog meget langsom/overfladisk, bør du straks begynde 
med hjertelungeredning.



HYPOTERMI

• Del kropsvarme. 
For at varme personens krop op kan du fjerne dit eget tøj, og lægge dig 
ind til den nedkølede person hud mod hud. 
Dæk så begge kroppe til med et tæppe. 

• Tilbyde varme, ikke-alkoholiske drikke, hvis vedkommende er i stand til 
at drikke.



HYPOTERMI

Hvad du ikke skal gøre:
• Forsøg ikke at opvarme personen med direkte varme. Brug ikke varmt 

vand, varmetæppe eller –pude eller varmelampe for at opvarme 
vedkommende. Læg hellere varmt tøj omkring halsen, på 
brystvæggen eller i skridtet. Forsøg ikke at varme arme og ben op. 
Varme som tilføres arme og ben tvinger det kolde blod tilbage til hjerte, 
lunger og hjerne og medfører faktisk, at den indre kropstemperatur 
falder. Dette kan fremkalde en livstruende situation.

• Giv ikke alkohol til den nedkølede person.

• Man må ikke massere eller gnide personen. Nedkølede personer skal 
håndteres forsigtigt, fordi de kan få hjertestop 



LANGSOM GENOPVARMNING



Ha’ styr på dine redninger…

Tid i vandet ved kæntring m.m.

• Et minut pr. grad
- gælder under 10 grader.





Ha’ styr på dit grej 
– det du kan få fat i kan gøre en forskel…

Tid i vandet ved kæntring m.m.

1-10-1reglen
• Et minut til vejrtrækningen og kontrol.
• Ti minutter til at organiserer sig.
• En time “før det er slut”. 





Ha’ styr på din beklædning…

Tid i vandet ved kæntring m.m.

• Beklædning efter vandtemperatur og 
ikke efter luften.





PÅKLÆDNING - GRUNDLÆGGENDE

• 3-lags-princippet 

• Svedtransporterende lag – f.eks. løbeeller skiundertrøje 

• Varmeisolerende lag – kunststof (f.eks. Fleece) eller uld – IKKE 

BOMULD. 

• Vind/vandtæt top og evt. bukser. Hertil hører våddragt.

• Når vandet er koldere – TØRDRAGT.



PÅKLÆDNING II

• Uldstrømper 

• Neoprenstøvler 

• Rohandsker - neopren 

• Neoprenhætte 

• Halsmuffedisse

• Husk – når du ror kajak, klæder du dig ikke på efter luftens temperatur, 

men efter vandets



Tjekliste/Pakkeliste til 
vinterdagstur havkajak

Rotøj til årstiden
Tørdragt eller tørtop og tørbukser eller neopren bukser/dragt og vindtæt 
rojakke. 
2 lag undertøj, uld/polyester. 
Kajakstøvler.
Neopren handsker/pagajluffer. 
Evt neoprenhætte eller anden vindtæt og varm hue.- gerne flere



Tjekliste/Pakkeliste til 
vinterdagstur havkajak

Andet personligt udstyr
Stormcap, regnslag eller ekstra stor regnjakke og bukser til pause.
Ekstra tøj, også hue og vanter, hvis du skulle blive våd eller til pausen.
Siddeunderlag, til at sidde på i kajakken og i pauser på land.
Evt. underlag til at ligge i bunden af kajakken, under fødder.
Solbriller
Solcreme 
Penge 
Sygesikringskort 

Mad og drikke
Mad og snaks og drikke varmt og koldt. Gerne snacks i vest. – fedt frem for sukker



Tjekliste/Pakkeliste til 
vinterdagstur havkajak

Andet personligt/ Sikkerhedsudstyr
Telefon (opladet og vandtæt) gerne i vest. 
Kort over området. Vandtæt kortmappe eller lamineret.
Lygte /pandelygte. 
Pagaj + Reservepagaj.
Paddlefloat og pumpe.
1 hjælps udstyr
Gruppeshelter eller lign. 
Trækline 
Reparationsgrej/værktøj 
Kompas, på kajakken eller med. 
Evt. Vhf radio - Gps - nødsignal/røgsignal - fløjte - horn



ANDRE NYTTIGE TING



Gå lige hjem og læs denne artikel 
og se videoerne

https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-
kajak/artikler/makkerredning-i-koldt-vand


