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Evaluering af donationer til VHF-radioer 
 
Baggrund 
 
TrygFonden har siden 2007, som et led i fondens bestræbelser på at forbedre bade- 
og vandsikkerheden, imødekommet ansøgninger om VHF-radioer. Der er siden 2007 
bevilliget i alt kr. 259.904 fordelt på 18 donationer. Donationerne beløber sig således i 
gennemsnit til kr. 14.439.1 Modtagerne af disse donationer er primært ro-, kajak- og 
søspejder-klubber. Donationernes fordeling på de fem regioner tegner sig som følger: 
 
Region 1 6 
Region 2 3 
Region 3 5 
Region 4 1 
Region 5 3 
 
VHF-donationerne er givet i pengeform, og modtagerne har dermed selv været an-
svarlige for udvælgelse og anskaffelse af radioerne. Det er således ikke muligt at 
bringe en entydig karakteristik af det produkt som ansøgerne har modtaget. Her føl-
ger dog en generel beskrivelse af VHF-radioen og dens egenskaber: 
 
VHF står for ”Very High Frequency”, og benævner en type af radio-kommunikation, 
som befinder sig på en særlig del af radiofrekvens-spektrummet.  
Denne type af radiokommunikation udmærker sig til brug til søs ved, at den er mindre 
modtagelig overfor påvirkning fra atmosfæriske forstyrrelser og elektroniske appara-
ter end andre radio-kommunikationsformer. 
Prisen på VHF-radioer varierer afhængigt af kvalitet og funktionalitet. Således kan en 
håndholdt VHF-radio typisk koste imellem kr. 700 og kr. 3.000. En stationær, som har 
længere rækkevidde, koster typisk imellem kr. 1.500 og kr. 5.000. Den stationære 
VHF radio har længere rækkevidde og ubegrænset batteritid på bekostning af den 
mobilitet, som er den håndholdte VHF-radios fordel. 
 

                                       
 
1 Dette beløb udgør totalen af de ansøgninger hvori VHF-radioer indgår. Der søges typisk om 
midler til flere vandsikkerhedsremedier i samme ansøgning. De isolerede udgifterne til VHF-
radioer er således lavere end det oplyste beløb. 



 

VHF-radioen udgør et essentielt redskab i forbindelse med sikkerheden til søs i danske 
farvande, såvel som i resten af verden. VHF-kanal 16 er herhjemme dedikeret til 
nødssignaler og overvåges 24 timer i døgnet fra en radiostation i Lyngby.  
Brugen af VHF-radioer kræver i Danmark certificering. Man skal således aflægge prø-
ve hos Søfartsstyrelsen for lovligt at kunne anvende en VHF-radio. 
VHF-radioerne giver donationsmodtagere mulighed for effektiv kommunikation internt 
i klubben. Med øget kommunikationsmæssig effektivitet kan medlemmer hurtigere 
reagere på eventuelle nødssituationer. VHF radioerne giver også mulighed for at alar-
mere myndigheder og skibe i det nærmere farvand.  

                                         
På billederne ovenfor ses eksempler på en stationær VHF (tv.) og en håndholdt VHF (th.) 

 
Om evalueringen 
 
Denne evaluering kan karakteriseres som en kvalitativ undersøgelse baseret på semi-
strukturerede interviews med ikke-tilfældigt udvalgte respondenter. Der er gennem-
ført interviews med i alt 7 respondenter. I alle tilfælde var ansøger og respondent 
samme person. Samtlige interviews er gennemført imellem d. 01-11-11 og d. 02-11-
11. 
 
Evalueringen tilstræber ikke at kvantificere effekten af TrygFondens VHF-donationer. 
Formålet med evalueringen er nærmere at belyse donationsmodtagernes subjektive 
holdninger til særligt udvalgte aspekter af VHF-donationerne. De aspekter som evalu-
eringen fokuserer på er overordnet set: 

 
• Antallet af personer som drager nytte af udstyret (spm. 1) 
• Tekniske problemer og udstyrets holdbarhed (spm. 2 og 3) 
• Udstyrets effekt på sikkerhed og tryghed (spm. 4, 5 og 6) 
• Indsatsens forløb (spm. 6) 

 
Disse aspekter af VHF-indsatsen er operationaliseret gennem følgende interviewguide: 
 

1) Hvor mange personer anvender på fast basis udstyret (hvor mange drager nyt-
te af udstyret)? 

 
2) Har der været tekniske problemer i forbindelse med udstyret? 

 
3) Hvordan vedligeholdes udstyret? Er holdbarheden god? 
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4) Har udstyret været i brug? 

 
5) Er der kommet en øget sikkerhed som følge af anskaffelsen af udstyret? 

 
6) Har dette medført en øget grad af tryghed? 

 
7) Er projektet gennemført efter hensigten? (respondentens egen mening) 

 
Evalueringens fund 
 
Antallet af personer som drager nytte af udstyret 
 
De klubber som har modtaget VHF-radioer har overordnet set to typer af brugere. En 
kerne af brugere som består af klubbernes faste medlemmer, og en gruppe af mere 
løst tilknyttede brugere. 
Førstnævnte gruppe anvender VHF-radioerne på fast, ugentlig basis. Denne gruppes 
gennemsnitlige størrelse anslås på baggrund af skøn fra respondenterne at være ca. 
19 personer per donation.  
Den mere løst tilknyttede brugergruppe er betydeligt større end gruppen af faste bru-
gere – denne gruppes brug af VHF-radioerne er dog mindre hyppig.  
Den løst tilknyttede brugergruppe består eksempelvis af klubmedlemmer, som ikke 
træner men udelukkende sejler i klub-regi. Derudover drager større grupper af perso-
ner nytte af de donerede radioer, når donationsmodtagerne deltager i stævner og an-
dre større arrangementer. Der er således baggrund for at antage, at der er en sam-
menhæng imellem en given klubs aktivitetsniveau, og antallet af personer som drager 
nytte af VHF-radioerne. 
 
Tekniske problemer og udstyrets holdbarhed 
 
Der er overordnet set stor tilfredshed med kvaliteten af det udstyr, som donations-
modtagerne har anskaffet for de donerede midler. Dog klager 2 ud af de 7 responden-
ter over mindre tekniske problemer.  
I det ene tilfælde lever radioerne ikke op til producentens garanti om vandtæthed, en 
batteri-kontakt har sat sig fast, og antennerne fungerer ikke korrekt. Det skal næv-
nes, at disse problemer ikke er generelle for samtlige radioer. Alligevel er det muligt, 
at problemerne er udtryk for kvalitetsmæssige mangler hos den model, som klubben 
har valgt at anskaffe.   
I det andet tilfælde er der tale om minimale problemer, hvor 1 ud af i alt 5 radioer 
modtager og sender et lidt svagere signal end de andre.  
En respondent understreger vigtigheden af, at det anskaffede udstyr kan flyde. Re-
spondentens klub har ikke oplevet tekniske problemer med VHF-radioerne, men ville 
med nutidens erfaringer have investeret i flydedygtige radioer. 
 
Grundet den generelle tilfredshed med udstyrets kvalitet og den lille grad af tekniske 
problemer har donationsmodtagerne ikke gjort sig nogen videre tanker omkring ud-
styrets vedligeholdelse.  
Én klub har dog investeret i små kufferter til klubbens VHF-radioer. Klubben mener, at 
denne investering har bidraget positivt til radioernes levetid. Klubben modtog som 
den første sin donation tilbage i 2007, og har ikke på noget tidspunkt haft problemer 



 

med udstyret. Den gode holdbarhed kan skyldes en række faktorer, men man kan 
ikke udelukke at investeringen i kufferter har bidraget positiv i denne henseende.  
 
Udstyrets effekt på sikkerhed og tryghed 
 
Samtlige respondenter giver entydigt udtryk for, at anskaffelsen af VHF-radioer har 
skabt øget sikkerhed og tryghed for trænere såvel som medlemmer. Størstedelen af 
klubberne har konkret oplevet, at nødssituationer er blevet afværget gennem brugen 
af VHF-radioerne.  
Den øgede sikkerhed tilvejebringes gennem bedre og mere effektiv kommunikation. 
Følgende er eksempler herpå: 

 
• Hurtigere responstid i forbindelse med nær-nødssituationer. En klub har ople-

vet, at et barn kæntrede. Tidligere kommunikerede klubben med flag, hvilket 
gav længere responstid. Med anskaffelsen af VHF-radioer var det muligt at 
komme den unge til undsætning på kortere tid. Der var ikke tale om en livstru-
ende situation i det pågældende tilfælde. Situationen viser dog, at radioen kan 
spille en essentiel rolle i forbindelse med redning til søs. Derudover er eksem-
plet et billede på, hvordan radioen kan forebygge situationer med reel livsfare. 

• Bedre kommunikation med store skibe i det nære farvand. De klubber som 
træner i trafikkerede havne havde tidligere problemer med, at medlemmer 
uforvarende kunne drive ud i færgernes sejlrende. VHF-radioerne gør det muligt 
for klubbernes følgebåde at advare i sådanne tilfælde og dermed forebygge 
ulykker. Derudover kan man med radioerne kommunikere direkte med de store 
skibe og på den måde afværge ulykker. 

• Mulighed for at hjælpe og blive hjulpet. VHF-radioerne gør det muligt at tilkalde 
hjælp fra skibe i farvandet. Derudover kan man høre når andre er i nød. Flere 
klubber har oplevet, at nødstedte har bedt om hjælp over VHF-radioen. De 
nødstedte skibe befandt sig dog mange kilometer væk, og andre skibe lå tætte-
re på. Ingen af klubberne har således været i stand til at yde hjælp grundet 
store afstande. Men den kommunikation som foregik via VHF-radioerne gav 
klubberne en fornemmelse af fællesskab på vandet. Bevidstheden om, at der er 
andre i nærheden er tryghedsskabende.  
I sidste instans kan man via VHF-radioens nødfrekvens komme i kontakt med 
Radio Lyngby. Radio Lyngby er bemandet af professionelt personale, som kan 
alarmere og dirigere redningsmandskab til rette sted. 

• Øget tryghed for pårørende. Flere klubber oplever, at forældre er mere trygge 
ved deres børns færden på havet efter anskaffelsen af VHF-radioer.            
Denne tryghed kan også spores hos trænerne, og flere af respondenter giver 
udtryk for en særligt positiv effekt af VHF-radioerne: Muligheden for at give de 
unge mere frirum uden at slække på sikkerheden. 

 
Indsatsens forløb 
 
Alle respondenter som har deltaget i denne evaluering karakteriserer uforbeholdent 
VHF-indsatsen som vellykket. Samtlige respondenter har anskaffet VHF-radioer og 
benytter disse med stor tilfredshed (trods enkelte tekniske problemer).  
En enkelt klub var på ansøgningens tidspunkt ikke bekendt med kravet om VHF-
certifikat. I den forbindelse søgte klubben om lov til at allokere en del af det donerede 



 

beløb til VHF-certificering. Klubben fremfører en tak for TrygFondens fleksibilitet i 
denne henseende.  
 
Konklusion 
 
VHF-donationerne kommer en relativt stor gruppe mennesker til gode. Det forekom-
mer, at man især med donationer til klubber med et højt aktivitetsniveau når ud til 
mange mennesker. 
Der er sammenlagt få tekniske problemer med radioerne og størstedelen af respon-
denterne giver udtryk for tilfredshed med udstyrets holdbarhed. Evalueringens data 
danner dog baggrund for at antage, at nogle modeller lever bedre op til kvalitetsmæs-
sige krav end andre.  
Derudover er det en vigtig erfaring, at VHF-radioerne skal kunne flyde. Indsatsen be-
tegnes trods disse erfaringer uforbeholdent som en succes. 
Samtlige respondenter giver udtryk for, at VHF-radioerne har øget sikkerheden i deres 
klubber. Dette har skabt en øget grad af tryghed og har givet klubberne mulighed for 
at give deres medlemmer mere frirum til udfoldelse uden at slække på sikkerheden.  
Det forekommer, at der er et internt og et eksternt aspekt i den måde hvorpå radio-
erne skaber sikkerhed og tryghed. Det interne aspekt består i en mere effektiv kom-
munikation imellem klubbernes medlemmer. Den øgede effektivitet reducerer re-
sponstiden i forbindelse med ulykker, og muliggør forebyggelse af nødssituationer. 
Det eksterne aspekt består i muligheden for at kontakte andre skibe eller Lyngby Ra-
dio i tilfælde af en nødssituation, som klubben ikke kan håndtere alene.  
 
Et godt bud… 
 
Donationsmodtagerne udvælger og anskaffer selv deres VHF-radioer. Enkelte donati-
onsmodtagere har haft mindre problemer med deres radio-modeller. Det forekommer 
derfor hensigtsmæssigt at reflektere over de erfaringer, som er tydeliggjort gennem 
denne evaluering.  
Som nævnt i under-afsnittet Tekniske problemer og udstyrets holdbarhed er det es-
sentielt at radioerne kan flyde. Derudover er det kvalitetsmæssige aspekt af grund-
læggende vigtighed. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at den donations-
modtager (j-nr. 3515-07) som har haft sine radioer i længest tid, ikke har oplevet et 
eneste problem med den pågældende model. Dette kan naturligvis skyldes en række 
faktorer - herunder, at man i denne sejlklub er særligt god til at passe på sit udstyr.  
Man kan dog alligevel, på baggrund af klubbens flerårige erfaring, anbefale modellen 
iCom IC-M33.2 Denne model er flydedygtig, og har bevidst sit værd gennem sin hold-
barhed trods klubbens langvarige og hyppige brug.  
 
Appendix 1: Liste over donationer af VHF-radioer 
 

J-nr. Institutionsnavn Bevillingsdato Råd Bevilliget 
beløb 

1-11-0188 Svaneke Sejlklub 21-06-11 Råd 1 Kr. 15.000 
1-11-0216 1. Frederikssund Grup- 21-06-11 Råd 1 Kr. 7.285 

                                       
 
2 Se hjemmesiden http://www.saltwaterkayakfisherman.com/2009/04/icom-ic-m33-vhf-
radio.html for uddybende informationer om iCom IC-M33. 

http://www.saltwaterkayakfisherman.com/2009/04/icom-ic-m33-vhf-radio.html
http://www.saltwaterkayakfisherman.com/2009/04/icom-ic-m33-vhf-radio.html


 

pe i DDS 
1-11-0295 Ungdomsskolen Frede-

rikssund 
21-06-11 Råd 1 Kr. 26.037 

1-11-0376  
Søspejdertroppen 
”GRY” 

21-06-11 Råd 1 Kr. 23.091 

1-11-0386 Dragør Sejlklub 21-06-11 Råd 1 Kr. 6.800 
1-09-0109 Yachtklubben Furesøen 07-12-09 Råd 1 Kr. 10.000 
2-09-0053 Rørvig Sejlklub 03-12-09 Råd 2 Kr. 6.000 
3-11-0101 Haderslev Sejl-Club 30-06-11 Råd 3 Kr. 5000 
3-09-0043 Sønderborg Yacht Club 07-12-09 Råd 3 Kr. 25.000 
3-10-0114 Sejlforening 17-06-10 Råd 3 Kr. 21.000 
4-11-0236 Voer Færgesteds Ka-

jakklub 
27-06-11 Råd 4 Kr. 11.995 

5-11-0088 Ranum Efterskole 27-06-11 Råd 5 Kr. 21.680 
5-10-0132 Rønnerhavnens Bådel-

aug 
22-12-10 Råd 5 Kr. 6.000 

5-10-0109 Strandby Sejlklub 07-06-10 Råd 5 Kr. 17.350 
3515-07 Odense Sejlklub 30-11-07 Råd 3 Kr. 6.990 
2043-09 Køge Søspejdere 06-06-09 Råd 2 Kr. 17.696 
3532-09 Kollund Sejlklub 08-12-09 Råd 3 Kr. 7.980 
2557-08 Sejklubben Snekken 12-12-08 Råd 2 Kr. 25.000 

 
Appendix 2: Liste over interviewede personer 
 
Region Hovedstaden 
1-11-0216, 1. Frederikssund Gruppe i DDS, Kim Frederiksen, tlf. 40196111 
1-11-0376, Søspejdertroppen ”GRY”, Malthe Stentoft, tlf. 60636103  
 
Region Sjælland 
2-09-0053, Rørvig Sejlklub, Ole Brix Andersen, tlf. 30221727 
2043-09, Køge Søspejdere, Carsten Hagenbæk, tlf. 20753658 
 
 
Region Syddanmark 
3-11-0101, Haderslev Sejl-Club, Anders Hansen, tlf. 51543041 
3515-07, Odense Sejlklub, Lars Th. Pedersen, tlf. 66137641 
 
Region Midtjylland 
4-11-0236, Voer Færgesteds Kajakklub, Carsten Enemark, tlf. 86489685 
 
Appendix 3: Interviewguide 
 

1) Hvor mange personer anvender på fast basis udstyret (hvor mange drager nyt-
te af udstyret)? 

 
2) Har der været tekniske problemer i forbindelse med udstyret? 

 
3) Hvordan vedligeholdes udstyret? Er holdbarheden god? 
 



 

4) Har udstyret været i brug? 
 

5) Er der kommet en øget sikkerhed som følge af anskaffelsen af udstyret? 
 

6) Har dette medført en øget grad af tryghed? 
 

7) Er projektet gennemført efter hensigten? (respondentens egen mening) 
 

8) Andre kommentarer? 
 


