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Redaktør
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Annoncepriser
1/4 side i farve Kr. 400,00
1/2 side i farve Kr. 700,00
1/1 side i farve Kr. 1200,00

De anførte priser gælder for hver enkelt af 
mindst 4 udgivelser pr. år. Ønskes der kun 
annoncering i et enkelt blad, bedes redak-
tøren kontaktet.

Private annoncer til “Skipperkisten”
køb og salg sejlerne imellem, indrykkes 
gratis op til 1/3 side inkl. foto. 
Større annoncer henvises til annoncepriser.
Gengivelse af bladets indhold er kun tilladt 
med tydelig kildeangivelse og efter 
tilladelse fra DFU.

Medlemspriser 2014

Klub kontingent: Kr. 215.00
1. Medlem af klub: Kr. 215,00
2. Enkeltmedlem: Kr. 245.00
3. Ekstra båd: Kr. 150,00

1 - 2 - 3 er inkl. ansvarsforsikring

Blad abonnement: Kr. 100,00

Du modtager Fritidssejleren 4 gange om 
året - men du har ikke ansvarsforsikring el-
ler 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.
Medlemskab omfatter  en

ansvarsforsikring for fritidssejlere
uden ekstra betaling.

Deadline næste blad
Lørdag d. 17. januar 2015
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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 hverdage undtagen helligdage         
 E-mail: dfu@dk-dfu.dk 

Formand
Jørgen Petersen
Grønnevejen 4 Orehoved
4840 Nørre Alslev
Tlf: 5444 6076
Mobil: 4040 3079
E-mail: jporehoved@mail.dk

Næstformand
Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670
E-mail: bent@baph.dk

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: saltofte@hotmail.dk

Redaktør og Webmaster
Peter Pedersen
Søndergade 20B
4970 Rødby
Mobil: 3161 7535 
Email: web@dk-dfu.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: kmknausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Frank Olesen
Panumsgade 6
4941 Bandholm
Mobil: 2812 7846 og 5150 7806
E-mail: fko@live.dk 

Suppleant, 
juridisk rådgiver og sekretær
Boris Damsgaard
Frihedsvej 8 3 tv
2960 Rungsted kyst
Tlf. 4586 1493 og mobil 4025 5019
E-mail: boris@damsgaard.biz

Suppleant
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: odsvej10@gmail.com

Bestyrelsen 2014
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DM I FLADFISKERI 2014 
UNIONEN VISTE STANDEREN OG UDSTILLEDE.

Dansk Fritidsfisker Forbund, der er medlem af DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION, 
var naturligvis stærkt repræsenteret ved DM i Fladfiskeri 2014, der for 5. gang blev 
afholdt fra Onsevig havn på Nordvest Lolland.

I alt deltog 171 både, fra 90 forskellige postnumre i hele Danmark. Disse var fyldt op 
med glade og tændte lystfiskere, i arrangementet, alle med større eller mindre både 
på trailerne. Flere marker op til havnen var lånt til trailerparkering og vidnede om 
lokal forankring af stævnet. Trods denne myldren af både, der skulle søsættes fra 
slidsken, der venligt men bestemt blev overvåget af havnefogeden, med hvid kasket, 
var det beundringsværdigt med hvilken selvdisciplin søsætningen blev foretaget.     

Stævnet der bliver arrangeret og båret igennem af 40 lokale medlemmer af sejlklub-
ben, vokser år for år i deltagerantal, hvilket er flot gået og vidner om en ukuelig 
optimisme, specielt når man trods alt må erkende, at Onsevig Havn ikke er nogen 
turisthavn, men en lokal havn med en fantastisk beliggenhed direkte ud til Lange-
landsbæltet. 

DANMARK FRITIDSSEJLER UNION besluttede, sammen med vort samarbejdende 
forsikringsselskab YACHT-POOL, at vise standeren overfor stævnets arrangør og 
vore nuværende, samt kommende medlemmer, ved en mindre udstilling i dagene, 
hvor stævnet blev afholdt.

 Nogle af de flotte fladfisk blev stolt fremvist til fotografen.
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Et sådant stævne er i modsætning til udstillinger f.eks. bådudstillinger med åben 
adgang, karakteriseret ved fraværet af almindelige publikummer. 

Menneskemylderet, der var på pladsen, var alle deltagere i stævnet og interessen 
for udstillingen var ganske mærkbar, men en ganske anden end ved en ”åben” udstil-
ling, idet publikummet var koncentret om morgenen til skippermødet og til indvej-
ningen om eftermiddagen. Tiden imellem disse perioder var til tider lidt ensomme, 
men alligevel brugbare, idet flere havde tid til uddybende dialoger.

Unionens formål med at deltage var ikke at hverve medlemmer, selvom der var flere 
der blev meldt ind, men at vise ansigtet, og med det moderne udtryk at BRANDE 
(imagepleje) foreningen. 

Om søndagen viste vejret sig desværre fra den grimme side med udsigt til kuling, 
hvorfor arrangørerne valgte at aflyse fiskeriet på morgenens skippermødet, hvilket 
ikke mødte modstand, men opnåede stor forståelse. 
Marinehjemmeværnet, der under hele stævnet havde været i farvandet klar til as-
sistance hvis uheldet skulle være ude bifaldt også søndagens aflysning, som det for-
nuftigste.

Alt i alt en god afvikling af stævnet, der gentages til næste år, hvor jeg gætter på små 
200 deltagende både fra hele landet. 

DFU - Udstillingsudvalget.
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VELKOMMEN OMBORD

WWW.BOATSHOW.DK

Glæd dig til Danmarks eneste indendørs bådudstilling
Flere end 200 udstillere står klar med alt det nyeste indenfor både, udstyr & tilbehør. 
Se udstillerliste, program m.v. på www.boatshow.dk
Masser af aktiviteter, foredrag og underholdning. Mød bl.a.:

HUSK!
Gratis parkering

I samarbejde med:        Godkendt af:

Mikkel Beha Erichsen
Thomas Uhrskov Mads “Blærerøv” 

Christensen

Køb din billet online og deltag i konkurrencen om en kajak og en jolle

MESSE C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia • +45 7592 2566 • www.messec.dk

BØRN 

GRATIS
ADGANG
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KRAGENÆS  2014
Endnu engang mødtes vi i Kragenæs under ledelse af Jørgen Petersen.
En vel tilrettelagt tur med ankomst fredag den 25. juli 2014.

Bådene blev fortøjet med lidt vanskeligheder på grund af strøm og vind.

Næste dag var der planlagt en bustur til Søfartsmuseet i Nakskov med små
forfriskninger undervejs.

Om aftenen var der som sædvanlig grillstegt pattegris og hvad dertil hører.
Senere var der dans og musik og balløven Peter slagter med frue var de
første på gulvet, men adskillige andre fulgte hurtigt efter på dansegulvet.

Næste dag blev standeren strøget og alle ønskede at vi kunne mødes igen
til et lignende arrangement i 2015.

Hilsen Bent Zebis

ANSVARSPOLISEN 2015
                               
OBS OBS OBS Vigtig information

 I Ansvarspolicen for 2015, som er indsat i dette nummer af Fritidssejleren, er bl.a. 
anført : ”Forsikringen træder i kraft for det enkelte medlem, når kontingent til  Dan-
marks Fritidssejler Union for året 2015 er betalt”

I tilslutning skal vi gøre opmærksom på, at DFU har en aftale med vort forsikrings-
selskab -Yacht-Pool- hvorefter alle medlemmer, der har betalt kontingent i 2014 
og fortsat er medlemmer,  er ansvarsforsikret  helt frem til 15. februar 2015, der 
er sidste rettidige betalingsdag for kontingent til DFU for 2015. 
Opkrævning af kontingentet  for 2015 vil blive udsendt  i januar 2015.

Bestyrelsen
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Båd til salg
Nelson 37 årg 1978 motorsejler 2 master - rullefok - rullestorsejl - mesan sejl
motor:  115hk perkins 6 cyl. 4 bladet propel. båd 100 % iorden mesters egen båd.
6 køjepladser, ny radar - vhf - gps radio-tv antenne DVB-T 
Alt er vedligeholdt, mange detaljer som bør ses
Båden står i hal hver vinter, har ikke sejlet de sidste 3 år på grund af sygdom 
Pris oplyses til seriøse købere
Yderligere oplysning tlf:. 54605152

Alumast
8.60m med bom og rullefog med alt tilbehør. Sejl fra 2010 brugt 2 gange passer til 
mast er pakket ned. kr 12000 .
Yderligere oplysning på tlf 2084 7025 eller mail: adr.ekpvordingborg@gmail.com

Motorbåd til salg
Banner 28, årgang 1973 med Ford diesel 83 hk, 4 cyl. 
Bådlængde 8,5 mtr., bredde 2,75 mtr, dybgang 0,7 mtr vægt 3,5 ton, 
5 køjepladser, nye vinduer i for- og agterkahyt, nye hynder i cokpit, sælges for 
109.000,00 kr
Venlig hilsen
Jan Brun, Nakskov
tlf.:      5492 5851 
mob.: 3056 6374



9

Motorsejler Nautiva 43 
Prisidé 750.000 kr. Kan evt. sælges i andele. Båden ligger i Strib.
Helårsisoleret. Stort udsigtsstyrehus. 6-7 sovepl. Omfattende nyt Raymarine 
udstyr. L 13,75 x B 3,95 x D 2,10. Perkins 6 cyl. diesel 115 HK.
www.nautiva.dk  -  email: ts@borgmestergaarden.dk  -  mobil: 2020 8911

Velholdt motorbåd Monterey 250 sælges
Båden er fra 2005 og i 2010 er der udover hvad der er standard i denne Monterey 
installeret oliefyr, Garmin 525s, GPS-tracker med abonnement hos Tripple-track, 
TV, trædeplatform i stævn, automatiske trim-flaps. Motor er Mercruiser 6,2 mpi 
med 325 HK. Motor og drev passet og plejet af Mercruiser-mekaniker. Har kun 
sejlet 235 timer. Stået inde hver vinter. 
Yderligere info - evt. flere billeder, pris m.m. henv. 42263207.
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
Vogn
Vogn til motorbåd, kan bære mindst 25 ton. Står på Fyn. Bud modtages
Tlf: 62619964

Sejlbåd MAXI 77 sælges
Årgang 1977
Ligger på plads 258 i Vordingborg Nordhavn! 
Volvo Penta saltvandskølet indenbords motor. 
Rulle genua, spiler, ekstra forsegl, selvstyrer 
samt næsten ny spray Hood. 
Bådstativ, 5 sovepladser, toilet, redningsveste, 
ny nedgangsluge med solfilter og 
meget andet udstyr.
Pris 40.000 kr.
Søren Moos - 22665902 - cryslerpt@gmail.com

Motorbåd til salg
Albin 25 Fishermann - Årgang 1973 -
36hk Volvo Penta MD.3. Diesel -
Ferskvandskølet - L: 7,5 B: 2.6 D: 0.7
3 sovepladser - toilet - køkken - TV -
VHF radio - ekkolod - 
meget andet ekstraudstyr
Pris 68.000 Kroner.
Ligger i Dragør Havn (Nordre Mole).

Mail: vgsonne@stofanet.dk
Tlf : 3294 4056 /  2398 4056 / 2993 4056
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Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER



12

OBS   OBS   OBS
Forsikringshjørnet.

Dette indlæg vil jeg opfordre alle til at læse godt og grundigt. Jeg ved godt, at der 
er meget tekst, men det er vigtig læsning!

Jeg tror, at mange ikke helt har forstået HVEM - HVAD - HVOR Danmarks Fritids-
sejler Union (DFU) er! Jeg er bange for, at mange tror DFU, er eller opfattes som et 
forsikringsselskab, men lad mig SLÅ FAST, at det er DFU ikke! DFU er en landsdæk-
kende Union, hvis idegrundlag er at styrke den rekreative og søsikre fritidssejlads 
under mottoet ”Familien Danmark til søs”
DFU`s primære formål er at samle Danmarks fritidssejlere i en union, der omfatter 
såvel klubber som enkeltmedlemmer - og gennem medlemskab af nationale og 
internationale organisationer, foreninger og udvalg at
- Forhandle med offentlige myndigheder og instanser såvel nationale som interna-
tionale, samt andre organisationer for derigennem at opnå bedst mulige forhold og 
vilkår for fritidssejlere.
- Arbejde for en styrkelse af fritidssejlernes faglige uddannelse og herunder arbejde 
for de bedst mulige uddannelsesmuligheder.
- Arbejde for at øge sikkerheden til søs.
- Arbejde for det bedst mulige miljø
- Støtte og hjælpe klubber og medlemmer i såvel konkrete sager som ved varetagelse 
af fritidssejlernes interesser generelt samt at fremme interessen for fritidssejlads.
- Følge udviklingen på fritidssejladsområdet og orientere fritidssejlerne herom gen-
nem unionens blad.

DFU kan i øvrigt beskæftige sig med ethvert spørgsmål, der vedrører fritidssejlerne 
herunder flod- og kanalsejlads og andre aktiviteter, der falder naturligt ind i klubar-
bejdet - samt foranledige fordelagtige tilbud til medlemmerne om eksempelvis 
kurser og uddannelse, bådudstyr og forsikringer etc.
Så først nu kommer forsikring ind i billedet, siden 2001 har DFU samarbejdet med 
YACHT-POOL, et selskab med hvem vi har et godt seriøst og loyalt samarbejde, og 
da hele bestyrelsen er ulønnede, modtager vi heller ikke noget honorar fra YACHT- 
POOL hvilket betyder, at DFU nok har Danmarks bedste forsikringer til den helt 
rigtige pris, SÅ HVORFOR FARE I ØST OG VEST NÅR DFU ER BEDST?
Lad os så se på forsikringer, ansvarsforsikring har alle aktive medlemmer i DFU da 
den automatisk er med i medlemskabet, og hvad dækker ansvarsforsikringen? Den 
dækker IKKE hændelige uheld, men de skader du forvolder mod andre, og som du 
juridisk kan drages til ansvar for. Kaskoforsikringen dækker de skader du måtte få 
samt tyveri, brand og hærværk!
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Eksempel: En båd brænder og ilden breder sig til to andre både der udbrænder, og 
en tredje bliver beskadiget og hvad så? Der er ingen tvivl om hvor ilden startede, og 
de fleste vil nok tro, at skadevolderens ansvarsforsikring dækker, men, men, men, 
det er ikke sikkert, for hvis det ikke kan bevises, at ejeren har gjort noget forkert på 
den ene eller anden måde, kan han ikke juridisk drages til ansvar. De to udbrændte 
havde kaskoforsikring -  og den betaler, men ejeren af den tredje der blev beska-
diget havde kun en ansvarsforsikring, og den dækker ikke, så han må selv betale!
Eksempel: Båden er sat på land, og en kraftig storm vælter båden, fordi vintersta-
tivet ikke var samlet korrekt, båden vælter over på nabo båden, og begge både 
beskadiges, så hvad nu? Skadevolderen har pådraget sig et ansvar fordi hans vin-
terstativ ikke var OK, så hans ansvarsforsikring betaler skaden på nabobåden, men 
skaden på hans egen båd betales ikke af ansvarsforsikringen, så skaden bliver kun 
betalt hvis han har en kaskoforsikring, ellers må han selv betale!
Der kunne skrives om flere eksempler, men jeg håber I kan se, at ansvarsskader kan 
give mange problemer, og jeg må da nok også indrømme, at det er ved ansvarsska-
der de fleste problemer (uvenskab osv.) opstår, så vil du være sikker, vil det være 
meget klogt, at have en kaskoforsikring.
Jeg ved godt, at flere har sagt deres kaskoforsikring op pga. den ekstra afgift staten 
pålagde kaskoforsikringen  - og  efter min mening helt uden saglig begrundelse.
Men se hvor galt det kan gå hvis uheldet er ude! Skulle der være noget du er i tvivl 
om, så spørg os eller Yacht-Pool!
Et godt råd: Læs forsikringsbetingelserne for ansvarsforsikringen, som er indsat i 
dette nummer af Fritidssejleren, og det skal være før skaden sker, bagefter er det 
for sent, og I ved jo alle, at det eneste man ikke skal skynde sig for, er at komme 
for sent. 
SÅ HUSK: BETAL KONTINGENT TIL TIDEN, ELLERS OPSTÅR DER LET PROBLEMER!
Man kan jo heller ikke vente med at forsikre huset til det står i flammer!!!
Med baggrund i en virkelig hændelse, hvor et medlem sejlede ind i en anden båd, 
og påførte båden nogle skader. Desværre havde medlemmet ikke betalt sit kon-
tingent til DFU og heller ikke reageret på flere rykkere og fik sluttelig meddelelse 
om sletning af DFU. Først efter skaden var sket, betalte medlemmet, hvorefter han 
anmeldte skaden til Yacht-Pool, der kunne se, at medlemmet var udmeldt af DFU 
grundet manglende rettidig betaling af kontingent, hvilket medførte, at Yacht-Pool 
nægtede at betale skaden, da medlemmet jo ikke havde nogen ansvarsforsikring 
på skadestidspunktet.
Yacht-Pool har handlet helt korrekt, men kedeligt for medlemmet!
Så her kan i se hvor galt det kan gå, så husk at betale jeres kontingent rettidigt!

Med venlig sejlerhilsen
Jørgen Petersen.
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I henhold til DFU’s vedtægter indkaldes herved til 
ordinær generalforsamling

Lørdag den 17. januar 2015 kl.12.00
Generalforsamlingen afholdes i

Guldborgland Marina, Guldborgvej 325, 4865 Guldborg, Lolland.

Kl. 12.00  Spisning: DFU er vært ved en beskeden anretning til alle, der er tilmeldt 
generalforsamlingen.

Kl. 13.00  Ordinær generalforsamling
     

Dagsorden
  1.  Valg af dirigent
  2.  Valg af referent
  3.  Valg af mindst 2 stemmetællere
  4.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2014)
  5.  Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regn-
skabsår  (1/1 2014 til og med 31/12 2014) 
  6.  Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår (2015) og et 
rammebudget for det efterfølgende regnskabsår (2016) til godkendelse.
  7.  Indkomne forslag
     a.  Bestyrelsens forslag
     b.  Indkomne forslag
  8.  Valg: Til bestyrelsen
 Formand - for 2 år.
 1 bestyrelsesmedlem - for 2 år
  9.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - hver for 1 år
10.  Valg af 2 kritiske revisorer - hver for 1 år
11.  Valg af 2 revisorsuppleanter - hver for 1 år
12.  Eventuelt

Rækkefølgen for punkterne kan ændres efter generalforsamlingens bestemmelse.
Forslag, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være 
skriftlige og bestyrelsen i hænde senest d. 03-01-2015

Tilmelding til generalforsamlingen til DFU’s sekretariat senest 10-01-2015
Tlf: 70 22 91 95 - mobil: 28 12 78 46 - e-mail: dfu@dk-dfu.dk 

Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med en god og saglig debat. 
Der serveres kaffe og brød under generalforsamlingen    

Bestyrelsen
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Formanden har ordet.
Kære medlemmer, så er den bedste del af 2014 brugt, og mange både er allerede 
kommet på land, jeg tager det for givet, at bådene står på et godt og solidt un-
derlag, og afstivet så de kan klare en BODIL - og det skal fremhæves, at tomme 
olietromler, gamle bildæk og rusepæle ikke er en forsvarlig afstivning.
Vi i bestyrelsen håber, I alle har haft en god og oplevelsesrig sommer, vejret har væ-
ret rigtig godt og stabilt, men alligevel er der også i år omkomne, hvilket er meget 
trist, men jeg håber og tror på, at I alle mere eller mindre er orienteret om brug af 
redningsveste og andet godt redningsudstyr. Jeg synes, der er gjort meget for at 
fremme forståelsen for, hvor vigtigt det er at sikre sig bedst muligt.
For DFU har det indtil nu været et godt år, vi har fået nye medlemmer og klubber 
med i vores union, hvilket højner kampgejsten for os i bestyrelsen, og forhåbentligt 
også for jer medlemmer, for jo flere vi er - des bedre bliver mulighederne for, at vi 
kan undgå prisstigninger, men kommer der prisstigninger tør jeg godt love, at det 
bliver i småtingsafdelingen.
Det, at der stadig er fremgang i DFU, at vi er ved at være ved vejs ende med at få 
ryddet op efter Herman Thomsen og Torben Larsen, og det faktum, at ØKONO-
MIEN er i orden betyder, at vi fortsat kan stå på egne ben og fastholde udgivelsen 
af vores blad, hvilket er en lykke for os alle, men jeg skal være den første til at ind-
rømme, at det hele ikke er bestyrelsens fortjeneste, for ofte fortæller nye medlem-
mer, at det er et andet medlem der har orienteret dem, og anbefalet dem at blive 
medlem af DFU, bliv endelig ved med det. Det er tilladt at øge aktiviteten.
Når bådene er kommet på land, er der ikke mange aktiviteter, men vi i bestyrelsen 
vil gerne medvirke til at skabe en hyggelig dag eller aften i klubberne, I skal bare 
kontakte os, så vi kan få en god planlægning, vi glæder os til at høre fra jer! HUSK, 
DFU ER MEDLEMMERNES UNION, SÅ VIL DU (I) VÆRE MED TIL, AT BESTEMME UD-
VIKLINGEN, SÅ KOM UD AF BUSKEN, ALLE FORSLAG ER MEGET VELKOMNE, vi i 
bestyrelsen glæder os til at høre fra jer!
I 2015 deltager DFU i bådudstillingen i Fredericia, der har åbent fra 27.  februar til 1. 
marts og igen fra 5. til 8. marts 2015. Vi håber, at  såvel gamle som nye medlemmer 
vil lægge vejen forbi vores stand, så vi kan få en hyggelig og saglig snak! 
Vi i bestyrelsen glæder os til at hilse på rigtig mange, alle er meget velkomne!
Med tak for godt samarbejde og den tillid der er udvist DFU og DFUs bestyrelse i 
det snart forgangne år, og som vi håber, vil fortsætte i det nye år, vil bestyrelsen i 
DFU ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår
Med venlig sejlerhilsen
Jørgen Petersen.     
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På tur med Mopafolket!
Hvad er en Mopabåd egentlig??

En Mopa er en dansk produceret båd - en af Danmarks største båd succeser nogen-
sinde. Den lille kompakte og ekstremt søstærke båd er på genial vis konstrueret, så 
den åbner en vifte af muligheder, for den der elsker at bruge sin fritid på vandet.  
Jagt, fiskeri og tursejlads/ekspeditioner - ja båden kan det hele.
 
Det at sejle Mopa er en livsstil
for rigtig mange.
Konceptet bag båden og en 
kontinuerlig udvikling af bådtypen 
har gjort, at der nu er fremstillet 
over 850 Mopa både igennem snart 
45 år.

Først lidt historie. Den første Mopa 
så dagens lys i 1969, da opfinder 
og bådbygger Karl Erik Hvid lavede 
den første Mopa. Den var med 
indenbords motor og uden vandtætte skot. Ca. 150 stk. blev det til i årene frem til 
1978.

I 1978 overtog Skibby Både, Nils B. Hansen og Birger Hansen, rettighederne til nav-
net Mopa. Hurtig blev båden ændret, så den kunne sejle med påhængsmotor, des-
uden blev der lavet vandtætte skot, både for og agter. Navnet blev Mopa II.
I 1982 ville eventyrer Peter Bang og hans ven Olav Petersen udforske Grønlands 
vestkyst i en Mopa – en sejlads på ca. 4500 km. Det var en lang og farlig sejltur, des-
uden krævede det meget benzin, så en større og mere søstærk Mopa var ønskeligt. 
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Mopa II måtte på tegnebrættet. Resultatet blev Mopa Senior. Den var 15 cm. højre, 
10 cm. bredere og 15 cm. længere. Mopa Senior var ekstrem sødygtigt, men en lidt 
mere planende båd - og dermed også mere økonomisk kunne være dejligt.
 
I 1984 måtte Mopa Senior på tegnebordet for forbedringer. Resultatet blev Mopa 
Sprint, der fik ændret bunden/agterenden og senere også indersektionen. Både 
Mopa Senior og Mopa Sprint skulle sejle med en langbenet motor. Mopa Sprint var 
den første model, som blev godkendt af statens skibstilsyn, bl.a. til udlejningsbrug.
 

I 1985 blev Mopa Sprint ændret så den kunne sejle med en kortbenet motor. Nu 
så båden mere harmonisk ud. Navnet blev Mopa Patrol. Det var den eneste model, 
som blev lavet frem til 2011. I 2011 overtog Simon Kortegaard rettighederne til 
Mopa, han foretog nogle ændringer, som gjorde at båden fik endnu bedre sejl-
egenskaber og komfort. Navnet på den model er Mopa Patrol Explorer.
 
Båden bruges i dag bl.a. af skov og naturstyrelsen til reservat opsyn og som ar-
bejdsbåd/ekspeditionsbåd på Grønland.
 
Som I kan se, så er Mopa en båd som har en lang historie og den har sejlet overalt 
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i dansk farvand, + Grønland, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Italien og Græken-
land og måske også andre steder.
 
Der kunne skrives masser af gode turberetninger fra forskellige ture med Mopa.
I 2006 blev Øernes Mopaklub stiftet. Og vi afholder hvert år 4 klubturer - en fiske-
tur i april, et forsommertræf i juni, et sensommertræf i august og en jagt/fisketur i 
oktober. Alle vores ture er med overnatning.

Jeg vil skrive en lille beretning fra vores 
forsommertræf 2014.
I weekenden d. 13-15 juni 2014 skulle 
forsommertræffet i Øernes Mopa afvikles. 
Turen skulle foregå i Smålandsfarvandet 
med Kragenæs havn som start og slut havn. 
En af de mange fordele, der er ved en Mopa 
er, at den kan trailes efter stort set alle biler. Flertallet havde da også valgt at køre 
til Kragenæs, men vi have også Mopaer, som var sejlet fra Bandholm, Guldborg og 
Skælskør. 
11 både var tilmeldt, og da alle både var søsat og biler og trailere parkeret, bød 
formand og turleder velkommen.
Vi sejlede herefter til Skalø, hvor vi skulle spise aftensmad og overnatte. Klubbens 
grill blev hurtig tændt op, og der blev grillet noget kød og pølser.
Der blev hygget til langt ud på aftenen. Vi opholdte os på et dejligt område lige 
ved haven. Et faretruende tordenvejr forblev heldigvis inde over Lolland og hvilket 
flot syn med lyn og mørke skyer. Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at man 
næppe kan finde større gæstfrihed - end den man finder på Skalø!!
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Lørdag.
Efter skippemøde kl 10.00 gik turen til Rågø, hvor vi lagde til på stranden øst for 
Rågø havn. Vi gik en tur på denne dejlige ø og efter gåturen blev frokosten indtaget 
i bådene.
Da frokosten var indtaget gik turen mod Vejrø i ca 5 m/s fra nord. Ved ankomst til 
Vejrø sejlede vi ind på stranden ved sydspidsen af Vejrø. Der gik ikke ret lang tid 
førend driftbestyreren kom kørende og skulle se hvem det var, der havde invaderet 
Vejrø - heldigvis kender han godt Mopafolket og han bød os velkommen til øen.
Der er til gengæld andre på Vejrø som ikke kender naturbeskyttelseslovens para-
graf 22, som omhandler offentlighedens adgang til de danske strande - herunder 
privat strande.
  
Efter et kort ophold og med en lille gåtur for undertegnede, så gik turen tilbage 
med Skalø, hvor der var helt perfekt at være i den vindretning. 
Klubbens grill blev igen tændt op og røde bøffer blev grillet af Finn Hansen - super 
gode bøffer!! Øernes Mopaklub var vært med kød og lidt vin på denne tur. 

Søndag:
Efter en dejlig rolig nat - for anker, så bød søndagen på en tur til Femø. Nogle både 
valgte at sejle hjem direkte fra Skalø. Nogle af dem som havde startet i Kragenæs 
sejlede tilbage dertil. Andre til Gulborg. Det blev til en lille time på Femø, derefter 
gik turen til Dybvig havn på Fejø - her skulle frokosten indtages.
De sidste både ankom til Kragenæs hen på eftermiddagen. 

Det var en lille beskrivelse af den enormt populære danskbyggede båd og en lille 
beretning fra en af vores ture i Øernes Mopaklub.

Mvh Allan Rasmussen, formand i Øernes Mopaklub.
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Kassereren har skriveværktøjet.
En god sommer er nu gået og regnen pisker ned og blæsten suser og river i 
træerne. Godt båden er på land, så kan vejrguderne jo tè sig, som de vil og vi kan 
nyde de hule huse, varmen og en god bog eller en sjus eller noget andet godt. Kun 
fantasien sætter grænser.

Hvorom alt er, så er det snart opkrævningstid, så hvis nogen skulle have glemt at 
melde adresseskift. Så gør det, så vi ikke skal spilde porto på en forkert adresse.
Vi har arbejdet hårdt - særlig Bent - med at få opkrævningerne til at forløbe 
meget mere gnidningsfrit end sidste år, hvor vi fik uventede store problemer 
med udsendelserne. Vores system er opgraderet, så det burde kunne køre som vi 
ønsker det, til glæde for os og ikke mindst vores medlemmer.

 Vi har før rykket for mailadresse, hvis man har en, og vi ikke har den. Er du i tvivl 
om, hvorvidt vi har din mail, så læs videre. 

Jeg sender alle, der har opgivet deres mailadresse til os, en julehilsen på mail. Har 
du en mailadresse, men ikke fået julehilsen inden jul, ja så må du gerne sende os 
en nytårshilsen med din mailadresse. 
Send den til : dfu@dk-dfu.dk

En efterårshilsen fra Thy
Kai Mogensen
Kasserer
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DFU- SERVICE
Hvis du sejler til udlandet, kan du af 
myndighederne blive bedt om frem-
vise papirer på båden,og hvem har 

det, de ønsker her og nu.

Derfor har DFU besluttet at udstede 
et Internationalt Certifikat, der inde-
holder 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 ind på 

vores hjemmeside

www.dk-dfu.dk

Pris 200 kr.

STANDER

DFU`s bestyrelse vil gerne opfordre 
medlemmerne til at erstatte udtjente 
og udblæste standere med friske nye 

standere. Ring på 7022 9195 eller 
skriv på dfu@dk-dfu.dk og bestil en ny 

stander, som vi sender med posten. 
Standerne opkræves med kr. 50,- på 

næste års opkrævning. 
På den måde er der kun en minimal 
omkostning ved administrationen.

DFU’s Bestyrelse.
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Hellers
www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  

FLEXIBEL 
VANDSLANGE
Supersmart vandslange der fylder og vejer 
minimalt og som ikke kinker og roder. Når den er 
tilsluttet vandhanen og der er tryk på, udvider den sig 
til 3 gange sin længde, når du er færdig og slukker for 
vandet, vil den automatisk trække sig sammen på få 
sekunder, og kan nemt stuves af vejen i et net 
eller en spand. 
Den fulde længde er ca 23 meter (75 ft). 
Leveres med bruserpistol. 
Hellers Pris 359 Kr
Best. nr. 145501

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  

35900
Flex-slange

Hellers Pris

NYHED
2014

Kompakt 12V � ernbetjent søgelygte 
i hvidt kabinet med 100W standard 
pære 
God kvalitet til prisen. Kan dreje 360 
grader og betjenes via det lille panel 
der monteres ved styrepladsen. L 
180mm B 180mm H 210mm
100 W
Pris 1.299 Kr
Best. nr. 111001

FLEXIBEL 

1.29900
Søgelygte

Hellers Pris
1.299001.299001.299
Søgelygte

SØGELYGTER 
M/ FJERNBETJENING

 POLARISEREDE
SOLBRILLER MED SKÆRMLÆSEFELT

Kombinationen af læsebriller og stærkt sollys 
er ikke længere et problem, når du skal a� æse 
instrumenter, kortplotter eller andre digitale 
skærme. 

Australske Barz Optics har udviklet denne sol-
brille med et ikke polariseret læsefelt, og Hellers 

er den første til at introducere den for danske sejlere 
som løsningen på et velkendt problem. 

49500
Straddie

Hellers Pris

Flex-slange

STRADDIE
Matsort stel med Polariserede grå acetat glas. 
(ikke polariserede læsefelter).
Pris 495 Kr.
Best. nr. 141002

eller

Hellers Pris 359 Kr

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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Søfartsstyrelsen - Nyt
På baggrund af den ulykkelige hændelse på Præstø Fjord  har Søfartsstyrelsen gen-
nemført en del ændringer for sejlads med mindre skibe, der kan medtage op til 12 
passagerer.

Søfartsstyrelsen afholdte derfor et temamøde i august 2014, hvor DFU var repræ-
senteret af formand Jørgen Petersen og sekretær Boris Damsgaard.

Reglerne omfatter 3 hovedelementer som følger
- Sejladsforskrifter om krav til skibe.
- Bemandingsregler i forbindelse med skoler og institutioners sejlads med elever.
- Forsikringsregler for passagerskibssejlads.

Reglerne blev gennemgået, og det blev fremhævet, at det er meget vigtigt at skel-
ne mellem erhvervsmæssig sejlads og almindelig fritidssejlads, hvor der jo næsten 
altid er passagerer med ombord. 

Det kan være meget vanskeligt at afgøre, om der er tale om erhvervsmæssig sej-
lads. Eksempelvis i tilfælde, hvor passagererne i et eller andet omfang bidrager til 
dækning af udgifterne ved sejladsen.  Der kan her være tale om en hårfin grænse 
mellem erhvervsmæssig sejlads og fritidssejlads.

På den baggrund er det DFUs vurdering, at en fritidssejler/bådejer skal være yderst 
forsigtig med at indgå aftaler om hel eller delvis betaling - eller modydelser fra 
personer, man tager med på en sejltur - faktisk er det nok klogest helt at undgå 
sådanne aftaler.

Se nærmere på søfartsstyrelsen.dk - tryk på ”Regler og Love” og derefter på feltet 
med ”Sejlads med passagerer”.

Boris Damsgaard, sekretær
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European Boating Association (EBA)
EBA repræsenterer ca. 20 mill. fritidssejlere i EU og har til formål at opnå de bedst 
mulige vilkår for fritidssejlerne i EU-sammenhæng. I oktober 2014 afholdt EBA ge-
neralforsamling og DFU var repræsenteret af 
DFUs næstformand - Bent Hansen og sekretær 
Boris Damsgaard.
Præsidenten for EBA - danske Peer Bent Nielsen 
- afgik efter en rigtig god indsats gennem 8 år. 
Willem Dekker, Holland, blev valgt til ny præsi-
dent. De 3 vicepræsidenter  - Carl Gerstrøm, Dan-
mark (der også er kasserer), Dieter Haendel, Tysk-
land og Giancarlo Olimbo, Italien fortsætter et år 
mere. Dermed er Nordeuropa, Mellemeuropa og 
Sydeuropa repræsenteret i præsidentskabet.
RYA (Royal Yachting Association, England 
fortsætter som sekretariat for EBA.

EBA har i øjeblikket nedsat 4 arbejdsgrupper som        Hollandske Willem Dekker
følger:
1.  Vedr. Baltiske hav (Østersøen). Arbejdsgruppen samarbejder med Helcom, 
der er en miljøorganisation, hvor alle lande omkring Østersøen er repræsenteret. 
Gruppen er i øjeblikket ved at kortlægge fritidssejlernes vilkår i Østersøen til brug 
for beslutningstagernes  (EU/Nordisk råd) afgørelser på miljøområdet
2.  Vedr. Sikkerhed i havne. Arbejdsgruppen samarbejder med ISO (den interna-
tionale standardorganisation) om udarbejdelse af standarder for alle former for 
sikkerhed i havne og fritidsfartøjer
3.  Vedr. Skrotning af udtjente fritidsbåde. Arbejdsgruppen er gennem spørgeske-
maer ved at kortlægge, hvad der i øjeblikket faktisk sker med kasserede både. 
Resultatet forventes at skulle danne grundlag for en EU-lovgivning
4.  Vedr. Krav til fritidsbåde/bådejere. Arbejdsgruppen er ved at udarbejde en 
guide om hvilke regler, der gælder for fritidssejlere, der besøger et andet EU-land.

EBA arbejder i øvrigt med en række undersøgelser og afdækning af problemer for 
fritidssejlerne, herunder bl.a. et eventuelt krav om at fritidsbåde skal være udsty-
ret med AIS (Automatic Identification System), og om der skal indføres krav om 
bådførercertifikat (ICC) samt om fritidsbåde over en vis størrelse skal registreres.  
Indtil videre er det op til det enkelte EU-land, om man vil indføre sådanne krav.

Boris Damsgaard, sekretær
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Nordisk BÅDRÅDS møde blev i år afholdt i Oslo.
Først lidt historie for de af jer, vi kan kalde nye i Unionen og måske også lidt genop-
friskning for ældre medlemmer. 
NORDBÅT er en sammenslutning af fritidssejlere i de nordiske lande, Norge, Sve-
rige, Finland og Danmark.
Formålet er at informere om aktiviteterne der er, eller påtænkes, igangsat i vores 
nabolande til gavn for alle. Hertil hører også en samlet optræden overfor de Skan-
dinaviske politikere, nationalt og i forummet af Nordisk Råd.   
Nordisk BÅDRÅD kom til verden på initiativ af, hvad der var DFU`s forgænger 
DANSK MOTORBÅDS UNION, der ved et tilfældigt sammenrend i 1961, med Sveri-
ges Motorbåd Union, hvor en fælles holdning blev drøftet. 
Drøftelserne førte til oprettelsen af 
NORDISK BÅDRÅD og det første 
egentlige møde med de øvrige 
Nordiske lande, fandt sted i året 1969.
I vore nabolande er der, på samme 
måde som i Danmark, også flere 
sammenslutninger af fritidssejlere, 
hvorfor vedtægterne i 2006 blev 
ændret til, at kun én organisation fra
hvert land havde stemmeretten mens 
de øvrige opretholdt observatørstatus. 
Vedtægten er desværre ikke krystalklar omkring observatørstatussen, idet møder-
nes afvikling foregår gennem 2 samlinger, hvor den ene er rådets egentlige poli-
tiske generalforsamling med beretning, regnskab og valg af formand samt klar-
læggelse af rådets indstilling til ”overbygningen” EUROPÆISK BÅDRÅD (EBA), hvor 
hver organisation har deres egen stemme.
Danmarks Fritidssejler Union kan leve med observatørstatus på rådets åbne del, 
men vil fortsat arbejde for også at være observatør på rådets lukkede del!
Af ovennævnte grund kan jeg ikke referere fra Rådets generalforsamling.
Fra alle landene blev der refereret om medlems tilbagegang i medlemsantal og at 
bådmarkedet endnu, trods lys forude, var trængt med lave priser og ikke nogen 
stor omsætning.
Den nationale sammenslutning rapporterede om betydelige indsatser overfor de-
res politiske organer for at undgå, eller reducere yderligere afgiftsopkrævninger 
og vanskelige miljøkrav. F.eks. er det tydeligt, at vi i Danmark endnu ikke fra mil-
jømyndighedernes side er mødt med strenge krav om opsamling og rensning af 
spulevand ved bådoptagninger. 
En gæst fra firmaet NORENVI viste en komplet opsamlings plads med rensefiltre. 
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En løsningsmodel der meget vel kan danne forbillede i de øvrige nordiske lande.
Sverige meldte om, at flere havne overgår fra privat til offentligt ejede, hvorefter 
prisen for en bådplads stiger drastisk. En udvikling (med priserne) vi også har set 
på det sidste herhjemme.
Dansk Sejlunion kunne også melde om medlemstilbagegang, og at ca. 50 % af bud-
gettet tilføres det Olympiske arbejdsprogram. På denne måde belastes bredde- 
idrætten i Sejlunionen også. DS berettede også, at markedsføringen ikke endnu 
havde stor fokus på tursejlere, men indsatsen overfor klubberne prioriteres. Der er 
mange klubejede havne, som meldte om mange ledige pladser.
Et projekt med det velklingende navn END OF LIFE OF BOATS er et tilbagevende 
tema på Rådets møder og fylder også meget på EBAs møder.
Det kan ikke undre nogen, at emnet er i fokus, idet nedbrydningstiden for en glas-
fiberbåd er flere tusinde år, og det faktum at der ikke kan gøres rede for hvor ca. 
80% af de gamle både bliver af.
De vises sten er endnu ikke fundet, men der arbejdes på løsninger.
Sverige indfører forbud mod toilettømning til havs pr. 1. april 2015. Samtidigt må 
man ikke tømme toiletaffald med opblandet toiletvæske i det offentlige kloaksy-
stem, idet toiletvæskerne dræber den biologiske proces i renseanlæggene. 
Bliver i, i klubberne, mødt med ”umulige” miljøkrav fra kommunen kan vi stærkt 
anbefale en kontakt til foreningen FLID (Foreningen af Lystbåde i Danmark) der 
har udarbejdet standard planer, som opdateres hvert 3. år og møder kravene i kan 
komme ud for. 
En Tradition på Rådsmøderne er 
en afsluttende gallamiddag, hvor 
der uddeles smukke og rosende 
taler. En sådan tale blev der holdt 
for DFU repræsentanten BORIS 
DAMSGÅRD, der deltog for sidste 
gang, idet han følte med de mange 
år han nu kunne noterer på 
dåbsattesten (86) måtte begynde 
en nedtrapning. 
Rådet takkede Boris for hans 
årelange medvirken og altid glimrende hukommelse, der gjorde, at han også kun-
ne berette om rådets tilblivelse og snarlige jubilæum.
At det var DFU`s moderorganisation DMU der havde stået fadder til rådet fik vi 
endnu engang præciseret.

Bent Hansen, Næstformand.
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Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Danmarks Fritidssejler Union
Grønnevejen 4, Orehoved, 
4840 Nørre AlslevReturneres ved vedvarende adresseændring

Med oplysning om ny adresse
Til: 
Frank Olesen
Panumsgade 6
4941 Bandholm


