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Private annoncer til “Skipperkisten”
køb og salg sejlerne imellem, indrykkes 
gratis op til 1/4 side incl. et
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annoncepriser.
Gengivelse af bladet er kun tiladt med 
tudelig kildeangivelse og efter tiladelse 
fra DFU.

Medlemspriser 2013

Klub kontingent: Kr. 195.00
1. Medlem af klub: Kr. 195,00
2. Enkelt medlem: Kr. 225.00
3. Ekstra båd: Kr. 130,00

1 - 2 - 3 er incl. ansvarsforsikring

Blad abonnement: Kr. 100,00

Du modtager Fritidssejleren 4 gange 
om året - men du har ikke ansvars-
forsikring eller stemmeret

Bladets indhold og redaktion

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:

European Boating Association (EBA)
Inland Waterways International 

(IWI)
Deutsche Motoryachtverband e.V.

(DMYV)
samt observatør i

Nordisk Bådråd (Nordbåt)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannel-
serne

og i Friluftsrådet. Du kan læse om
Friluftsrådets aktiviteter på

www.friluftsraadet.dk

Alle fritidssejlere og andre
interesserede kan blive medlem af

Danmarks Fritidssejler Union.
Medlemsskab omfatter automatisk en

ansvarsforsikring for fritidssejlere
uden ekstra betaling.

Deadline næste blad
20 nov 2013
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 Danmarks Fritidssejler Union
  

   Sekretariat: Grønnevejen 4, Orehoved, 4840 Nørre Alslev
Hjemmeside: www.dk-dfu.dk

           Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
      Telefon: 7022 9195  Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle dage         

 E-mail: dfu@dk-dfu.dk  

Bestyrelsen 2013

Formand Kasserer og 
Jørgen Petersen medlemsansvarlig
Grønnevejen 4, Orehoved Kai Mogensen
4840 Nørre Alslev Engkærbro 8,
Tlf.: 5444 6076 7752 Snedsted 
Mobil: 2634 7703 og 4040 3079 Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: jporehoved@mail.dk E-mail: kmknausen@gmail.com                                            
 

Næstformand Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion Juridisk rådgiver og sekretær                      
Bent Hansen                                                                
Parkvej 27 Boris Damsgaard
4990 Sakskøbing Frihedsvej 8, 3.tv.
Mobil 2639 3521 og 2248 4670 2960 Rungsted Kyst
E-mail: bha@jubii.dk Tlf.: 4586 1493 
 Mobil 2639 3349 og 4025 5019                                                                     
 E-mail: boris@damsgaard.biz                      
Bestyrelsesmedlem  
Sekretariatsfunktion    
Frank Olesen 
Panumsgade 6 
4941 Bandholm 
Mobil.: 2812 7846   
Email:. fko2live.dk 
                                       Eksterne personer
Redaktør af Fritidssejleren Web-master
Kurt Lindgaard Ole Madsen
Maribovej 25 1 tv Vibevej 9
4990 Sakskøbing 9500 Hobro
Tlf.: 2481 1097 og 2844 1765 Tlf.: 9852 4934 
 E-mail:. hubs@live.dk  Mobil 2945 9905
 E-mail: web@dk-dfu.dk
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Formanden har ordet
Så er vi kommet på den kedelige side af St. Hans. Efter en rigtig god 
sommer håber jeg rigtig mange har været på vandet, fået mange gode 
oplevelser (Som mange vil glæde sig over, hvis I skulle få lyst til at 
komme med indlæg til bladet) og samlet en mængde energi!

Vi var på bådudstilling i Fredericia der som sædvanlig, var en rigtig god 
udstilling trods mange problemer takket være DFUs tidligere formand 
Herman Thomsen og tidligere kasserer Torben Larsen, der absolut 
ikke var samarbejdsvillige -  tvært imod, men takket være Fredericia 
Messecenter der var meget imødekommende, og hjalp os prisværdigt, så 
vi fik en rigtig god udstilling, derfor en KÆMPE STOR TAK til Fredericia 
Messecenter!

Ligeledes havde vi store problemer med DFUs brochurer, som den 
tidligere formand  havde indkøbt i store mængder uden den øvrige 
bestyrelses viden, og som nu pga. forkerte adresser m. m. ikke kunne 
anvendes, men FROM GRAFISK i Kolding der trykker vores blade og 
brochurer var meget imødekommende, og stod næsten på hovedet for 
at hjælpe os i den mere end pressede situation vi tidsmæssigt stod i, 
men de nåede det i sidste øjeblik, så en KÆMPE STOR TAK til FROM 
GRAFISK

Hobro meldte helt fra i år, i Assens måtte vi aflyse grundet manglende 
tilslutning og Kragenæs hang i en tynd tråd lige til det sidste, men træffet 
kom op at stå, og vi havde et rigtig hyggeligt træf med god stemning og 
gode oplevelser, men der var også en oplevelse der ikke var så god, 
da der blev fundet en jolle der sejlede rundt med påhængsmotoren i 
gang og uden nogen ombord, den store eftersøgning blev sat i gang, 
med deltagelse af helikopter, marinehjemmeværnets ENØ, politi m.fl. så 
medlemmerne kunne på nært hold se hvordan en sådan eftersøgning 
foregik.

Desværre blev manden ikke fundet og eftersøgningen indstillet, manden 
er senere fundet!

Sommeren går på held og inden næste blad udkommer, er der mange 
både der er kommet på land så husk nu, at få dem godt vinterklargjort, få 
dem godt og forsvarligt afstivet så de kan klare en efterårsstorm uden at 
vælte, og tøm båden så der ikke er noget der frister en svag sjæl.

Med venlig sejlerhilsen  Formanden.
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Redaktørens side
Hej alle læsere

En lille opsang fra redaktøren
I har jo nok hørt i nyhederne her i sommeren at Rådet For 
Større Badesikkerhed har haft en diskussion om at alle på 
vandet skulle have redningsvest på under hele ens sejlads, 
det ville være det samme som at sige at alle der kører bil 
og andet skulle have sele og hjelm på altid, jeg selv synes 
at der er lidt rigtig i forslaget, men de burde tænke sig lidt 
om, da selv fiskerne vil have problemer med at udføre deres arbejde ? 
man skulde hellere sikre at folk på havet havde alle de papirer, som var 
gyldige, minimum duelighedsbevis, vil være en rigtig god ide, det til 
speedbåd har jeg selv erfaret ikke hjælper på ulykkerne, erfaring fra 
33 år i Marinehjemmeværnet har lært at det ikke er nok, folk ved ikke 
hvad stor fart kan adstedkomme af ulykker.
Så rådet må være: HUSK AT TÆNKE JER OM PÅ VANDET ???
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Forsikringshjørnet!
OBS   OBS   OBS

I år kan vi vist ikke klage over sommeren, og jeg håber alle har haft en god 
ferie og fået mange gode oplevelser.

Vi kan glæde os over, at der rent forsikringsmæssigt ikke har været de store 
sindsoprivende hændelser.  

Foranlediget af kedelige hændelser med rådne og eller pæle der er ødelagt 
af pæleorm kan der stilles spørgsmål om hvem der har ansvaret og hvem der 
skal betale hvis uheldet er ude, men svaret er temmelig klart, udlejeren har 
ansvaret, og  dermed erstatningspligten!

Hvis det er en kommunal havn, og kommunen der udlejer og indkasserer 
pengene, er det kommunen, der har ansvaret for det de lejer ud, og dermed 
erstatningspligten!

Er det en kommunal havn, hvor der foreligger en aftale om, at det er klubben 
der driver og udlejer pladserne i havnen, så er det KLUBBEN der har ansvaret 
og erstatningspligten!

Er det en privat havn, hvor det er ejeren (ejerne) der udlejer, er det ham / dem 
der har ansvaret og erstatningspligten!

Jeg håber alle er klar over disse forhold, men skulle der alligevel være klubber, 
der ikke er klar over ovenstående, vil jeg på det kraftigste opfordre klubberne 
til, at undersøge muligheden for at få en forsikring, der dækker hvis uheldet er 
ude, da det ellers kan risikere at blive en kedelig historie for klubben!

Med venlig sejlerhilsen

Jørgen Petersen.

formand
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Fotokonkurrence.
DFUs bestyrelse vil gerne, at der startes en fotokonkurrence, da vi er sikre på, at 
mange af jer får mulighed for, at fotografere mange forskellige situationer, som 
hen ad vejen kan blive til glæde for mange.
Vi vil derfor sætte tre præmier ind på denne konkurrence, som vi håber mange 
vil deltage i.
Billeder  indsendes til REDAKTØREN, der til efteråret vil foranledige at de 3 
bedste billeder  bedømmes af et udvalg.  De tre vindere vil få direkte besked på, 
at deres billeder  får en præmie!

Rigtig god fornøjelse!

En lille hurtig Konkurrence.

Må man føre speedbåd, når man har duelighedsbevis?
Her sættes en god flaske rødvin på højkant, der bliver trukket lod om vinen sidst 
på
sommeren!
Hilsen Redaktøren

Kære skribenter – læs DFU medlemmer.
Fra denne udgave af Fritidssejleren starter vi en side med nyt fra vore klubber. 
Ud fra devisen – I laver alle sammen noget, der er spændende – så fortæl om 
det, så andre kan blive inspireret. Vil I have medlemmer fra andre klubber til 
at deltage, så fortæl om det.

Har I haft en god/sjov/udbytterig aktivitet, så fortæl om det ved at besvare 
spørgsmålene om hvordan og hvorfor.  Husk børn er gode fortællere og teg-
nere.

Bbestyrelsen håber, at køen bliver så lang for at komme til  at fortælle om 
noget spændende, så vi måske skal skaffe mere plads. Hvor ville det være 
dejligt.

Send noget til vores redaktør  Kurt, han sidder allerede som på nåle.

Venlig hilsen
Redaktøren
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                                                Fra Friluftsrådet 
 
Tak for jeres deltagelse på mødet i onsdags. Det var rigtig godt at så mange 
medlemsorganisationer, tog sig tid til at give os input og perspektiv til den videre 
debat om arealbeslaglæggelse på havet. 
 
Jeg har vedhæftet det søkort fra Horsens fjord, som Søren Knudsen brugte i sit 
oplæg, og som I godt må bruge til at eksemplificere problematikken. Jeg vil gerne 
bruge lejligheden til at takke Søren for hans oplysende oplæg på mødet. 
 
Mødedeltagere: 
Dansk Ornitologisk forening: Knud Flendsted 
WWF: Mette Blæsbjerg 
Danske Tursejlere: Leif Nielsen - også i Friluftsrådets hovedbestyrelse 
Danmarks Fritidssejler Union: Boris Damsgaard 
Dansk Vandski og wakeboard forbund: Rasmus Mikkel Søndergaard 
Dansk forening for rosport: Erik Troigaard og Anders Trandberg 
Dansk Fritidsfiskerforbund: Arne Rusbjerg 
Dansk Kano & Kajak forbund : Dorthe Hansen 
Dansk Sejlunion: Carsten Breuning 
 
Friluftsrådets sekretariat: Anker Madsen og Christina Kaaber-Bühler 
 
Jeg har samlet op på de forskellige organisationers udmelding om 
problemstillinger ved arealbeslaglæggelse på havet: 
 
Dansk Ornitologisk forening: Fysiske anlæg på havet er bekymrende, og ønsker 
en overordnet planlægning på området, bl.a. med afsæt i overvejelser om 
arealbeslaglæggelse, natur og miljø. Desuden efterlyses en principiel politisk 
diskussion om privat ejerskab/brugsret til havet. Det kunne overvejes hvorvidt 
arealbeslaglæggelse til eksempelvis akvakultur skulle følges af betaling som det 
gælder for råstofudvinding. 
 
Danmarks Fritidssejler Union: Frygt for at den frie færdsel på havet indskrænkes 
væsentligt. Ønsker planlægning, hvor der udpeges positiv områder, hvor der kan 
være eksempelvis vindmøller eller akvakultur. Argumenterer for, at også kystnært 
fiskeri med bundgarn mv. skal reguleres, så risiko for sejlere mindskes. 
 
Dansk Vandski og wakeboard forbund: problemstillingen er formentlig ikke stor for 
forbundets brugere, da de primært færdes på afgrænset lavt vand. Det påpeges at 
ved nye restrektioner/kystbeskyttelse på havet, skal tages hensyn til muligheden 
for faste anlæg for vandskisporten. 
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Danske Tursejlere: Finder tanken om en kystzone, a al det forslag Søren Knudsen 
omtalte, interessant. En kystzone vil give mulighed for overvejelser for planlægning 
på søterritoriet. 
Mener, det er afgørende at holde fokus på sikkerhed. Specielt sejlads om natten er 
udsat, i situationer med flere anlæg på havet. Løsninger kan bl.a. være markering 
med lys og radar refleksion. Desuden bekymre det, at fysiske anlæg kan tvinge 
lystsejlere ud i sejlranden/ruten for erhvervsskibe. 
 
Dansk forening for rosport: Der vil også være risiko for roere i områder med 
mange anlæg. Også liner fra fiskenet, ruser mv. udgør en fare for roere. Ønsker at 
det ikke bliver nødvendigt for roere at skulle ud i meget trafikerede sejlrender og 
skibstrafikkanaler. 
 
Dansk Sejlunion: Sikkerhed er en top prioritet. Risikoen for ulykker stiger ved flere 
anlæg på havet. Blandt andet vil der i dis og uklart vejr, samt om natten være 
forhøjet risiko for problemer. 
Det påpeges, at støjen fra havvindmøller er til gene for sejlere, ved opankring 
og også i havne i nærheden af havvindmølleanlæg. Desuden er det bekymring 
over, hvorvidt det i fremtiden vil være lovligt at sejle ind i mellem møllerne, i de 
parker der skyder op på havet. Flere steder i udlandet er der forbud mod sejlads i 
havvindmølleparker. 
 
Alle sejlorganisationerne påpeger, at de jævnligt sejler og/eller ankre op nær 
kysten, hvorfor en væsentlig vækst i antallet af faste anlæg på havet vil være en 
stor gene for den frie færden for sejlere. 
 
Dansk Kano & Kajak forbund: Grundet størrelsen på kajakker er færdsel for denne 
brugergruppe forholdsvis svær at hindre helt. Men de æstetiske konsekvenser af 
specielt akvakulturanlæg vil være til gene for brugerne. Dog nævnes det, at anlæg 
som vindmøller kan være en fin oplevelse som for kano og kajak roere. 
Frygter, at reglerne for hvor sejlere må færdes bliver mere kompliceret, hvis der 
komme mange nye regler for de kystnære havområder. 
Færdsel i trafikerede sejlrender er ikke en ønskelig situation for denne 
brugergruppe. 
 
Fritidsfisker forbundet: Ønsker en samlet forvaltning og planlægning. Det kan være 
vanskeligt at danne sig overblik, hvorfor en samlet forvaltning ville gøre det lettere 
at arbejde med området. Det understreges, at der endnu ikke er det store problem 
med anlæg på havet for fritidsfiskerne, men det påpeges det vil kunne blive det på 
sigt. Således nævnes det, at forbundet stort set ikke har medlemmer ved Horsens 
fjord, da fjorden er uden liv, og at der derfor ikke er fritidsfiskere i området. 
Forsættes side 10 
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Fra Friluftrådet forsat fraside 9

Hvis I skulle have tilføjelser eller kommentarer, så er I meget velkomne til at 
kontakte mig.

Herfra går vi som sagt videre med sagen både i forhold til Friluftsrådets besty-
relse og i forhold til myndighederne.

Med venlig hilsen

Christina Kaaber-Bühler
Politisk konsulent 

Telefon: 24 67 84 23
Email:ckb@friluftsraadet.dk

Scandiagade 13
2450 København SV
www.friluftsraadet.dk

Siden sidst  -  Aktuelle nyheder
Friluftsrådet 

DFU er som bekendt medlem af Friluftsrådet og er flere steder 
repræsenteret i Friluftsrådets regions- og kredsbestyrelser. I 
forsommeren overrakte DFU på vegne af Friluftsrådet ”Blå Flag” til en 
del strande og havne, som opfylder Blå Flag kravene.
Det skete bl.a. ved  Tisvildeleje Strand.
Endvidere har Friluftsrådet taget initiativ til at se nærmere på den 
stigende beslaglæggelse af havarealer til f.eks. vindmølleparker, 
dambrug, muslingebrug, åleopdræt og bundgarnsstader mv. En række 
interesseorganisationer – herunder DFU – blev derfor inviteret til et 
indledende møde 26, juni 2013 hos Friluftsrådet. DFU pegede navnlig på 
de stigende hindringer for den frie færdsel til søs – herunder ikke mindst 
den sikkerhedsrisiko, der opstår, når bundgarnsstader ikke er korrekt 
afmærket. I september 2013 følges op med afholdelse af en temadag om 
planlægning og arealanvendelse af havområder.Se nærmere side 8.
Friluftsrådet har i øvrigt bedt DFU om at bistå ved udvikling af en lille 
havn i Arresø ved Auderød, som Naturstyrelsen har overtaget fra 
forsvaret. DFU deltager i opstartsmøderne.

10
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Miljøministeriet.

DFU deltager i et projekt om en løbende elektronisk opdatering af 
rettelser i søkort. Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og matrikelstyrelsen), 
der hører under Miljøministeriet, står for udviklingen af projektet sammen 
med firmaet Sea-Pilot. Projektet, der er døbt ”Sikker kurs”, startede 1. 
maj 2013 og har omfattet 176 danske testsejlere. Man skal have en IPad 
for løbende at kunne modtage søkortsrettelser. Vi tror, at systemet vil få 
en hastig og stor udbredelse på grund af den forbedring af sikkerheden, 
der ligger i den løbende opdatering af søkortene. Vi kender vist nok alle 
sammen til, at vi ikke altid husker at opdatere papirkortene. Projektet 
blev præsenteret for miljøminister Ida Auken ved en sejltur omkring 
Svendborg Havn den 14. august 2013. DFU var repræsenteret og vi fik 
lejlighed til at orientere ministeren om DFU.

Nordisk Bådråd (NB)

NB afholder møde i Stockholm den 19. og 20. september 2013. 
DFU deltager og emnerne på mødet omfatter bl.a. Ulykkesstatistik, 
Skrotning af både, Spiritussejlads, Flyde- og redningsveste (specielt de 
opblæsbare), Bundmaling, Toilettømning, Spulepladser og ikke mindst 
Nordisk Bådråd i fremtiden som en del af Balticum, Helcom og European 
Boating Association (EBA)s Nordregion

European Boating Association (EBA)

EBA afholder møde i Århus den 18. og 19. oktober 2013. DFU deltager og 
emnerne på mødet omfatter bl.a. Sikkerheden i forbindelse med Lejebåde, 
Delebåde, Trailerbåde (specielt dem uden navn og hjemsted), EU’s ønske 
om fremme af Bådturisme,  Vindmølle-
parker (sejladsforbud mv), Fremmede dyrearter, der invaderer hav, floder 
og kanaler, ISO-standarder for Redningsmateriel, Skrotning af både, Evt. 
lovkrav om førerbevis, registrering og ansvarsforsikring for fritidsbåde. 
Evt. behov for AIS (Automatic Identification System) – for fritidsbåde – 
specielt på indre vandveje i Europa
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SkipperkiSten køb og Salg for medlemmerne

Fjord Wiking 880 
årgang 1985, sælges for 
290.000 Kr. 
Velholdt familiebåd med 
meget plads.
Længde 8,80m, bredde 
3,15 m, dybgang o,90,m.
Volvo Penta 158hk, 
ferskvandkølet med fast 
skrueaksel,
6 cylinder, diesel, ny sort 
kaleche.
Mere info hos Poul 
Nielsen mobil 4033 3499

Venlig hilsen
Poul Nielsen
Dæmningen 22
5672 Broby
40333499/62632626

Hej alle sejlervenner.

Her er en god nyhed fra Nykøbing Falster.
OK tanken ved Slotsbryggen har monteret standere ved havnen, med både benzin 
og marinediesel.
Tanken er inderst i kanalhavnen, man skal gennem vippebroen der har automatik 
som kan betjenes fra vandet, det er nemt og gratis.
Priserne er det samme som i land og der kan bruges kreditkort.
Vanddybden i inderhavnen er 2 m ved normal vandstand.

Velkommen til Nykøbing Falster

Martin Pfeffer KIKI III
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Billeder fra sejlertræf Kragenæs

           Sejlertræf start                    på tur til Maribosøerne

      Tre der hviler sig       bustur fra Kragenæs til Maribo

Så er det spisetid Lørdag
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Billeder fra sejlertræf  Kragenæs

Klar til afgang mod Maribo                     komfur i gamledage

Sovehjørne       det varme hjørne i stuen

         Rundtur i stuerne fra de gode gamle dage
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Billeder fra sejlerfræf i Kragenæs

Køretøj fra de gamle dage             pause underskyggefuldt træ

Bustur tilMaribo                                 afslapning før spise

Klargøring til aften spise                   en kamp med flaget
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For 20. gang i Kragenæs

Kan det nu også passe, vil nogen måske nok undrende spørge?
Svaret er lidt uldent, men jo, med en smule historieskrivning går udsagnet an.
Jørgen Petersen (DFU`s formand) kunne med fornøjelse sige, at for 20 år siden 
holdt  DFU sit første TRÆF i Kragenæs
Konceptet var da også i år, som for 20 år siden, nemlig:

Samling Fredag aften med spisning, kaffe og gammeldavs råhygge.
Lørdag morgen med fælles morgenbord og hejsning af DFU standeren
Bussen der var bestilt kom til tiden, fragtede os til FRILANDSMUSEET i
Maribo.
Det var en interessant gennemgang af de gamle bygninger og datidens
Leveform. Flere af deltagerne kunne ligefrem huske og genkendte noget.
Aften menuen bestod af gril stegt pattegris med perfekt svær.

At vi opdagede, at træffet kunne holde 20 års jubilæum, må alene skyldes, at  
grill-mesteren lukkede op for posen med gamle minder

Rita Stern havde bagt 2 mega lagkager, pyntet med DFU logoet i vore farver.
En virkelig præsentation, som kun Blomsterberg kunne have udført med samme 
akkuratesse.
Og så smagte de knagende godt.
Tilsammen, lagde maden og lagkagerne, en solid bund for de efterfølgende 
svingommer til Harmonika Kurts nostalgiske toner, lejligheds vis suppleret af 
Benno på banjo.
Dette selv om Benno klagede over, af fingrene var blevet lidt stive og, at banjoen 
havde ligget under en åben skylight imens et større regnskyl gik hen over Kra-
genæs

Efter morgenmad søndag halede vi DFU standeren ned og lovede hinanden at 
mødes igen til næste år
Under mottoet: SAMME TID SAMME STED, men gerne med flere  deltagere.
I havnen mødtes vi af et sørgeligt syn, et større skib var sunket lige indenfor 
molerne.
Et sådant syn er ubehageligt at se for en sejler.
Ubehaget blev ikke mindre af, at havnefogeden orienterede os om, at der ikke 
var nogen forsikring på skibet
Selvom ejeren havde skrevet under på, at der var tegnet en ansvars forsikring 
på skibet
Fortsættes side 21
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Hvad er en SUPERBRUGER  i  DFU  Regi?

På DFU’s hjemmeside og i daglig tale bruges udtrykket en SUPERBRUGER,  
men hvad er det og hvad gør en sådan person og kan alle medlemmer i DFU 
være SUPERBRUGERE?

Lad mig besvare det sidste spørgsmål først.

Nej -  ikke alle kan være SUPERBRUGERE. Det kræver en tilmelding 
fra medlemmets klubbestyrelse og en sådan indstilling vil normalt kun 
forekomme med en behørig samtykke fra DFU og et kendskab til EDB på 
brugerniveau.

DFU’s registrerings- og regnskabssystem anvender et offentligt tilgængeligt 
EDB system med navnet WINKAS.

Systemet er meget udbredt til sportsklubbers medlems registrering og 
kontingent opkrævning.

Herudover vedligeholder DFU sin egen hjemmeside, hvor alle kan orientere 
sig om Unionens forhold, vedtægter, oplysende artikler og læse Unionens 
blad Fritidssejleren.

Nye medlemmer kan gennem hjemmesiden, på en enkelt måde, oprette sig 
som medlem og betale over Nets (førhen PBS). Umiddelbart efter en sådan 
indmeldelse vil det nye medlem modtage en E-mail kvittering med oplysning 
om medlems nummer, der samtidig er den tilmeldte båds ansvarspolice nr.

Med det oplyste medlems nummer og ens eget postnummer, er det nu muligt 
via DFU’s hjemmeside, at logge sig på medlemssiden og kontrollere, og 
eventuelt rette eller tilføje oplysninger.

Sejlere der ikke er i besiddelse af et EDB anlæg, eller ikke har den fornødne 
kendskab til at begå sig på internettet, er naturligvis ikke afskåret fra at 
blive medlem af DFU. Her foregår det blot manuelt ved, at udfylde et 
tilmeldingskort, eller ringe til en sekretariats medarbejder på telefon 70 22 91 
95. Det ny indmeldte medlem vil herefter, med postvæsenets mellemkomst, 
modtage et velkomstbrev med oplysning om medlemsnummer og en kopi af 
DFU’s ansvars police.
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DFU- SERVICE
Hvis du sejler til udlandet, kan du 
af myndighederne blive bedt om 
papirer på båden, og hvem har 
det de ønsker her og nu, derfor 
har vi i DFU besluttet, at udskrive 
et Internationalt Certifikat, der in-
deholder de
oplysninger du har brug for.
En rigtig god ting at medbringe.
Hvis det har din interesse, og du 
ikke har din kasko i udlandet, så 
kontakt venligst sekretariatet, og 
få tilsendt udfyldningsskemaet, 
eller gå på vores hjemmeside.

www.dk-dfu.dk
Pris:

Certifikat kr. 200,-

Danmarks Fritidssejler Union er en landsdækkende organisation og har ikke lo-
kale valgte bestyrelses medlemmer i enhver klub elle Bådelaug, hvorfor vore 65 
medlemsklubber beredvilligt stiller sejlervenner, med EDB kendskab på bruger 
niveau, til rådighed, hvor potentielle ny medlemmer, og aktive medlemmer, kan 
henvende sig til og få den fornødende hjælp. Sådanne sejlervenner er det Unio-
nen kalder en SUPERBRUGER.

En SUPERBRUGER har adgang til oplysningerne på DFU medlemmerne i sin 
egen klub og kan, gennem hjemmesiden, foretage indmeldelse og rettelser, samt 
konstatere om der skulle være enkelte der har glemt at indbetale kontingentet og 
derfor måske ligger i havnen uden en gyldig ansvarsforsikring på båden.

Unionen har desværre ikke været gode nok til at oplære SUPERBRUGERNE 
tilstrækkeligt godt nok , men vil snarest tilbyde mindre instruktions kurser, hvor en 
gennemgang af hjemmesidens selvbetjeningssystem vil råde bod på dette.
Når dette er sagt skal det også siges, at rigtig mange SUPERBRUGERE har gjort, 
og gør et meget fint arbejde.  Et arbejde der er meget værdsat af Unionen, der 
ser disse personer som meget dygtige ambassadører for DFU ude i klubberne.

Bent Hansen, næstformand
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7900
Frit Valg 

Hellers Pris

 - alt i bådudstyr og tilbehør til skibe. 
Hellers

www.Hellers.dk

34900
Intro Pakke

Spar 204 Kr.

Opret en konto og få

10% på alle ikke nedsatte varer. Hør nærmere om betingelserne i butikken.

TAKECARE MARINE PLEJEPRODUKTER

HØJ KVALITET - LAVE PRISER! 
Her er en supergod plejeserie til rigtig fornuftige priser. 
TakeCare er fremstillet på en dansk fabrik, der har produceret plejeprodukter 
gennem en  lang årrække, blandt andre også for førende danske mærker 
inden for marine-produkter.

INTRO PAKKE 
Indeholder alle 7 produkter i 
TakeCare serien. 
Kom godt i gang med sæsonen. 
Her er en pakke med alt hvad 
du behøver til vask og pleje af 
båden.
Værdi 553 Kr. 
Intro Pris 349 Kr. 

NYHED
2013

59900
Oppustelig vest

Hellers Pris

1.69900
12V /25A Lader

Hellers Pris

ULTRO 
Meget komfortabel og 

let vest designet for optimal 
bevægelighed. 

Tilbud 599 Kr.
Best. nr. 131001

MOBITRONIC LADER
2 forbrug + 1 start 

12V/ 25Ah. Mål 240 x 77 x 310 mm. Switch mode.
Tilbud 1.699 Kr.

Best. nr. 89308

iPad Cover
Pris 399 Kr.
Best. nr. 138901

Monteringsramme
Til planmontering

Pris 699 Kr.
Best. nr. 138901

Der er flere 
fastgørelsesmuligheder 
med forskellige RAM beslag 

Fra Gedser til Skagen - Hellers er sagen!

pr.stk

Hellers Yachtværft & Udstyr · Tlf. 32 50 30 17 · Fax. 32 50 34 35 · 
Værft: Amager Strandvej 407 · Butik: Kastrup Strandpark 9 · 2770 Kastrup 
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Flere billeder fra Kragenæs sejlertræf

En kær ven kom forbi                   kokken i  fuld gang med dyret

Det srore spisegilde                                     en kreativ bager

Alle ved det store spisebord                               DFU`S Flag over Kragenæs
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112 app kan redde liv
Danmark har fået en ny officiel 112 app, som sikrer, at hjælpen kommer hurtigere frem. 
Befinder du dig for eksempel på en af Danmarks kyster, åer eller søer, og oplever du en ulykke, er det ikke 
altid, du kan sige, præcist hvor du er.

Men har du downloadet den nye 112 app, sender du et GPS-koordinat, når du aktiverer 112 app’en.

På den måde kan Alarmcentralen se præcist, hvor du er, og sende hjælpen af sted med det samme.

Det kan i sidste ende redde menneskeliv.

Danmarks officielle 112 app til smartphones kan nu downloades gratis fra Google Play, Apple Appstore og 
Windows Marketplace.

Fortæl dine venner, kolleger og familie om 112 app’en. Så kan vi alle få hjælp hurtigere.
Parterne bag 112 app’en er Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen og Geodatastyrelsen.

Projektet er finansieret af TrygFonden.
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En DFU-ildsjæl går fra borde
Niels Gartig har gennem en længere årrække været ankermanden i DFUs 
sekretariat.
Han har nu i august 2013 valgt at trykke på stopknappen for sammen med 
sin livsledsagerske - Lis - at få lidt mere tid til at sejle med en nyerhvervet 
båd. Niels har faktisk stået for indmeldelsen af flere tusinde DFU-ere, men nå 
ja – sandheden i ære - så har hans søde Lis helt sikkert været en rigtig stor 
hjælp - de to har i øvrigt også betjent vore medlemmer med råd og dåd stort 
set døgnet rundt.  
Niels forlod faktisk allerede for et par år siden sekretariatsarbejdet, 
men da der i februar 2013 opstod en uventet og ret kritisk situation i 
bestyrelsesarbejdet, idet den daværende formand og den daværende 
kasserer pludselig forlod deres poster – ja så var Niels straks parat og påtog 
sig at igen at passe sekretariatet. En uvurderlig indsats i DFUs pressede 
situation. Han var også straks parat til at hjælpe med at få vores deltagelse 
på bådmessen i Fredericia op og stå og han var selvfølgelig også med til at 
bemande DFUs stand på udstillingen. Nu da DFU igen er kommet i smult 
vande, har Niels som nævnt besluttet igen at overlade sekretariatsarbejdet til 
andre og yngre kræfter.
Niels var og er vellidt af alle bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere – 
det gælder ikke mindst vores forsikringspartner Yacht-Pool. 
Bestyrelsen for DFU skylder Niels en meget stor og varm tak for den 
kæmpeindsats, han har ydet for DFU i rigtig mange år.  

Med stor sejlerhilsen til Niels

Jørgen Petersen, formand

Forsat fra side 17

Alt i må jeg konstatere at alle deltagerne udtrykte tilfredshed med arran-
gementet
Hvilket glædede DFU bestyrelse specielt meget fordi, det næsten var af-
lyst.
Formanden og næstformanden besluttede små 2 uger før at aflyse stæv-
net grundet en meget ringe tilmelding . 
Niels Gartig insisterede imidlertid på, at stævnet skulle holdes og satte 
en telefonstorm i gang, uden denne indsats og opfølgningen af ildsjæle i 
Nykøbing Falster var stævnet ikke blevet afholdt.
Så tæt var vi på ikke, at have oplevelsen og 20 års jubilæet med.
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Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Danmarks Fritidssejler Union
Grønnevejen 4, Orehoved, 
4840 Nørre Alslev


