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Redaktør:
Bent Hansen, Parkvej 27, 
4990 Sakskøbing, tlf: 2639 3521
Email: web@dk-dfu.dk 

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” sejler-
ne imellem, indrykkes i op til 4 numre 
gratis, max størrelse 1/2 side inkl. foto. 
Større annoncer henvises til annoncepriser.
Gengivelse af bladets indhold er kun tilladt 
med tydelig kildeangivelse og efter 
tilladelse fra DFU.

Medlemspriser 2015

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

Billedet på forsiden er fotograferet af 
Lynge Nielsen, Maribo.

Bladets indhold, redaktion og priser

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. 24. oktober 2015
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Danmarks Fritidssejler Union
  

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

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

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

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

Bestyrelsesmedlem
Facebook-redaktør
Henrik Damsgaard Lovmand
Laubsvej 73
7500 Holstebro
Tlf.: 27 13 63 83
Mail: dfu@damsgaard-lovmand.dk

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

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

Bestyrelsen 2015
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

HONDA PÅHÆNGSMOTOR 2.3 hk
Langt ben, luftkølet, 4 takt – brugt 10 timer.
Pris: kr. 4.250,-
Peter Jersild, Torvet 5. 4720 Præstø
Telefon: 5599 1033. Mobil 2940 2570

Forårstilbud
LM, årg. 1978 24 fod.
Indenbords motor 20HK Bukh, ferskvandskølet.
Mast med rullegenua, kort antennemast 
medfølger GBS Garmin 720S samt VHF. 
4 sovepladser. Toilet. 2 nye gasblus. Vask. 
Ny kaleche og meget andet udstyr 
bl.a. originale tegninger til aptering.
Evt. kan en Jolle med indenbords 
motor indgå i handlen.
Pris 90.000
Telefon: 6111 7665  Mobil: 3068 2455

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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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. 4226 3207.

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 - 2266 5902 - cryslerpt@gmail.com

Dansk Lærk sælges:
Tørret i 22 år.Alle mål i cm. Breddemål er uden splint. Ligger tæt på Kalundborg.
 790: 40 + 25 + 42 + 45 + 41 + 40 + 36
850: 43 + 40 + 30 + 45 + 47 + 47 + 36 + 43 + 40 
1000: 40 + 40 + 35 + 30 + 40 + 36 + 32 + 40
Ovenstående planker er 2 cm tykke og høvlede.
1 stk 1000 x 40 x 4,5 og 1 stk 325 x 43 x 4,5 høvlede.
2 stk fyrrebjælker; 450 x 28 x 10
 
Jesper Clante, tlf: 6442 2450, email: jesperc@ofir.dk 
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Formanden har ordet.
Hvert kvartal bringer nye overraskelser med sig, ofte er det ikke af den behagelige 
slags. Morgenkrydderen gik f.eks. galt i halsen på mig, da jeg i Baadmagasinet juni 
nummer læste artiklen, skrevet af Dan Ibsen, hvori han gengiver Formændene for 
Dansk Sejlunion og Danske Tursejler samt Dan Boats forslag om, at omlægge den 
forhadte forsikringsafgift på sejlernes kaskoforsikring til en afgift på bådenes an-
svarsforsikringer.

Bådmagasinet opfordrede i et efterskrift sejlerne til at give deres mening om forsla-
get til kende, hvilket øjeblikkeligt fik mig til tasterne, for at give Danske Fritidssejler 
Unions mening til kende. DFU`s svar er gengivet i dette nr. af Fritidssejleren og jeg 
håber mit svar til Baadmagasinet bringes i bladet, og at det vil mane bådbranchen 
til eftertanke og helt forlade tankerne om omlægningen og i stedet fortsætte kam-
pen (i samlet flok) for helt at afskaffe kaskoafgiften. Jeg ved ganske vel kampen 
imod det politiske system er vanskeligt, men at forære systemet en splittelse mel-
lem sejlerfolket er TUDETOSSET.

En helt anden sag, der også fik farven frem i formandens kinder, er den seneste 
dom, afsagt i henhold til den såkaldte knivlov. Det har alle dage været god latin, 
at sejlerfolket havde en kniv eller dolk ved hånden, hvilket også er normalt under-
visningsstof på landets mange sejlerskoler. At en tåbelig og dårligt forberedt lov 
nu næsten pr. automatik gør sejlerne til småforbrydere, måtte afføde en reaktion.

Vi valgte at indsende et klageskrift til landets Justitsminister, og håber klagens ind-
hold forhåbentligt medtages ved lovens revision. Brevet er gengivet i dette nr.

Sikkerheden til søs er altid et højt prioriteret indsatsområde for Danmarks Fritids-
sejler Union, hvorfor det er glædeligt vi kan meddele der mellem DFU og VHF sko-
len tilbydes undervisning, med DFU rabat, til eleverne der gennemgår et online 
kursus med lærerstøtte, samt fordelagtige komponentkøb gennem aftalen.
VHF radio kommunikation er fortsat den rigtige livlinje ved opståede nødsituatio-
ner på havet. Ikke alle steder er der mobil dækning og batteri på mobilen. Se artikel 
i forrige nummer af Fritidssejleren.

Danmarks Fritidssejler Union
Formanden.   
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Sakskøbing , den 14. juni 2015
Til Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Att. Justitsminister Mette Frederiksen

Ny dom i henhold til Lov om Våben og eksplosivstoffer - i daglig tale kaldet ”Kniv-
loven.”  

Danmarks Fritidssejler Union (forkortet DFU) har med stor beklagelse erfaret, at 
den seneste dom i henhold til ”Knivloven” gør ”Fritidsfolket” - som eksempelvis 
Fritidssejlere, Fritidsfiskere, Campingfolk, Jægere og mange andre til lovbrydere.  
For specielt fritidssejlere og fritidsfiskere er besiddelse af en kniv eller dolk nær-
mest en slags livsforsikring, idet det kan være livreddende at kunne skære sig fri 
af tovværk og andet ved uheld. Desuden har ”Fritidsfolket” generelt brug for en 
god kniv ved mange praktiske gøremål. DFU mener i øvrigt, at størstedelen af Dan-
marks voksne befolkning er i besiddelse af en kniv, der efter den seneste dom er 
ulovlig, fordi den kan åbnes med en hånd. Vi bliver dermed en nation af lovbrydere.  

Andre domme i henhold til ”Knivloven” er ligeledes meget beklagelige. Eksempel-
vis er det tilladt, at medbringe, en nu, ulovlig kniv undervejs fra hjem til båd eller 
andre fritidsaktiviteter, men såfremt man på vej hjem besøger en bager for at købe 
brød til aftenkaffen – ja så kan man efter ”Knivloven”  blive dømt for besiddelse af 
en ulovlig kniv.  Må man i det hele taget have en sådan kniv i hjemmet – og hvis 
man må, skal den så låses inde?  En person, der måtte have planer om at bruge en 
kniv mod andre, kan jo i øvrigt bare tage en kniv fra køkkenskuffen.

På den baggrund vil det være mere hensigtsmæssigt at skærpe straframmen for 
brugen af en kniv mod andre, medens besiddelse af en kniv ikke i sig selv bør være 
ulovlig.

Danmarks Fritidssejler Union (DFU) vil derfor indtrængende opfordre ministeren til 
at tage ”Knivloven” op til revision.

Med venlig hilsen

Bent Hansen
Formand for Danmarks Fritidssejler Union (DFU)
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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: 6261 9964

Støttestativer sælges
Stativerne er lavet i galvaniseret jern 
og har et spænd mellem ben på 90 x 100 cm. 
De har en højde på 115 cm 
og kan skydes ud til 170 cm.
Pris for alle 4 stk er 1500,00 kr.
Med de bedste skipper hilsner
Martin Dueholm - tlf 2460 9471

Wiking 28 sælges
28 fods motorbåd, årg. 1981, 5 sovepladser, Volvo Saab Turbo Diesel motor m. 130 
HK. Ny kaleche, fast skrueaksel, 6 cylindret diesel, bovpropel trimplan, VHF radio, 
ekkolod, kortplotter, hardtop, kompas, anker, 4 stk fender, autopilot, køkken med 
god skabsplads, toilet/håndvask, koldt vand, køleskab. Båden ligger i Assens.
Pris 260.000,-
Mere information, tlf: 2333 5432 eller email: toto@youmail.dk
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Coronet 22’ 1974 Sælges for 55.000,-
2006 Volvo Penta Benzin 135 HK indenbords med drev, servo og trimflaps, motor 
kørt 150 timer. Ny 80L tank, 17 knob, båden renoveret 2005, alt el er helt nyt.
2 køjer, kompas, GPS, tovværk, fender, redningsveste, ildslukkere, 2 batterier, ra-
dio, cd, vinterstativ og presenning. Vinterserviceret på værft, alle bøger medfølger. 
Mindre båd kan indgå i handel.
En rigtig god båd at fiske fra og vigtigst af alt: Den er vandtæt!
Henvendelse til Ole Møllested, Faaborg på tlf: 2145 4801 eller 2337 4565

Svensk Oskær 28 fods motorbåd
Pæn og velholdt motorbåd, årgang 1979, med 5 sovepladser sælges for 90.000,-
Volvo Penta Motor, diesel, med 105 HK. Båden er en svensk Oskær med el toilet 
og oliefyr. Hjemmehavn Gedser
Mere info:
Peer Rasmussen, tlf: 2012 7573



10

Trådløst vindsystem
Med indbygget batteri og 
solcelle der lader batteriet. Fuldt 
opladet har det en driftstid på 
2000 timer.
NMEA0183 KUN 3.499,-

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

Syntetisk teak
En glasfiberbåd er 
jo også en ”synte-
tisk” træbåd
Kom forbi og hør 
nærmere...

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

KUN 

199,-
HEMPEL  MILLE XTRA 2½ L  
KUN 698,-

ÅBENT: Hverdage ml. 10-18 - lør,søn & helligdage 9-15

BUNDMALING 
VC 17m
2 LITER

KUN 1.095,-
Opfylder Volvos høje 
standard VDS-3

Komplet vindsystem
Simrad IS20 system indeholder 
display, vindfane og 20 mtr sim-
net kabel. NMEA 2000 komp.

KUN 5.499,-

6 Personer redningsflåde
Det mindste pakkemål på markedet. 
Leveres i container. Produceret af ita-
lienske Eurovinil - En del af Survitech 
gruppen KUN 7.595,-
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Bådstativ sælges:
Nyt stativ til sejlbåd, købt til en 8 tons båd. Fejlkøb. 
Længde 3,5 m
Bredde 2,5 m
Benhøjde 0,8 m
Pris: 5.000 kr.

Med venlig hilsen
Palle Hansen, tlf. 2029 8027
email: pallehernst@gmail.com

Båd sælges:
Invader amerikansk lege og trolleybåd med 90 hk Honda, fast tank, indregistreret 
trailer, meget udstyr + vinterdækken,stereoanlæg ,nyere batteri samt gps, meget 
let og  meget nemt at traile, oprindeligt sejlet  i tyske ferskvandssøer
minimumspris kr 67000
Henvendelse til Mads Søndergaard  
Mobil 2237 0549 
Email: maso@dadlnet.dk 
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Kassereren fløjter for et indspark
Tiden løber, og vi  prøver  at hænge på. Men nu vil jeg prøve at være på forkant 
med henblik på, at følge vedtagelsen på sidste generalforsamling.
Det blev besluttet, at kontingentopkrævningen fremover skulle være et overstået 
kapitel  ved årsskiftet, således der ikke kunne herske tvivl om ansvarsforsikringens 
gyldighed. Den løber fra nytår til det kommende nytår.

Derfor vil opkrævningen for 2016 blive udsendt i slutningen af november  med  
forfald  12. december 2015. Så kan man jo afgøre med sig selv, om man skal have 
en julerykker/julekort med det, som det måtte koste.

Kontingentet vil være på samme niveau, som sidste år – altså ingen stigninger.
Jeg vil også bringe en tak til de medlemmer, der anbefaler os til nye.  Det er dejligt 
at høre ved en indmeldelse, at de har fået en anbefaling af et af vore medlemmer. 
Det er den bedste reklame vi kan få.

Tak for det.
Kai 
Kasserer i DFU

Generalforsamlingen 2016.
Generalforsamlingen afholdes den 23./1. -2016.  Stedet er endnu ikke fastlagt, 
men det skal ifølge vedtægterne være vest for Storebælt.  Derfor gode medlem-
mer vi jagter et klubhus, forsamlingslokale eller lignende, hvor  vi  som vanligt  
kan blive bespist og få kaffe. Kun fantasien og økonomien kender grænser.
Har nogen et godt forslag, så kom frem med det. Nok er jyder sendrægtige, men 
I/vi  kan vel overhale en fynbo.

Har I et godt forslag, så kan I kontakte mig eller formanden for at høre nærmere 
om økonomien i afholdelsen af generalforsamlingen. Kontaktmuligheder fremgår 
af  Fritidssejleren, som I sidder med i hånden. 
I håbet om nye destinationer sendes de bedste sejlerhilsener i en kold tid.

Kai Mogensen
Kasserer i DFU
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En nødvendig ændring i Bestyrelsen.
Frank Olesen har set sig nødsagen til, at udtræde af bestyrelsen, med den værst 
tænkelige begrundelse, sygdom i øjnene.

Frank har ydet en værdifuld indsats med medlemskontakt, både via telefon be-
tjening og e-mail og ikke mindst i bestyrelsens drøftelser, hvor Franks mangeårige
erfaring i bestyrelsesarbejdet, i såvel Sundby Sejlforening, som i Dansk Sejlunions 
Østersøkreds, har været værdifuld.

At Franks indsats har været værdsat kan jeg bevidne, som følge af de mange med-
lemsreaktioner, der alle har været positive. 

Som følge af at Frank påtog sig opgaven som materiel administrator er der nu, for 
første gang gennem flere år, orden og systematik i DFU`s brochure, tryksager og 
beholdningen af Unionsstanderne og med genbestilling, når dette var nødvendigt.

Det er betryggende for bestyrelsen, der som bekendt er spredt over hele Danmark, 
at en opringning til Frank om mangler i ens egen beholdning af diverse tryksager, at 
så ville posten indenfor få dage levere det manglede.

Beslutningen om, at centralisere denne funktion har vist sig at være langtidshold-
bar og fortsættes af Henrik Damsgaard-Lovmand, 1. bestyrelses suppleant, der nu 
erstatter Frank Olesen i bestyrelsesarbejdet.
Henrik Damsgaard-Lovmand har tidligere været redaktør af FRITIDSSEJLEREN og 
kender funktionerne i bestyrelsesarbejdet, så jeg byder med glæde Henrik velkom-
men i bestyrelsen.

Endnu engang: TAK FOR DIN INDSATS FRANK.

Bestyrelsesformand
Bent Hansen   
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Bådmagasinet.
 
I Juni bladet 2015 opfordres sejlerne til, at fremføre Deres holdninger til det af 
Danske Tursejler, Dansk Sejlunion og forhandler organisationen Danboat fremførte 
forslag om en omlægning af, den for sejlerne upopulære, forsikringsafgift på vore 
bådes kaskoforsikringer, således at alle fritidsbåde deltager i fremskaffelsen af de 
berømte 140 millioner afgiftskroner.

I artiklen fremfører Danske Tursejlers formand, Poul Erik Jacobsen, sin argumen-
tation for en omlægning af kaskoafgift, til en afgift på Ansvarsforsikringer på fri-
tidsbåde. Danske Tursejler er på ingen måde talsmand, selvom de tilsyneladende 
sekunderes af Dansk Sejl Union og Danboat, for den Danske bestand af fritidssejler, 
hvorfor jeg her gerne benytter mig af Bådmagasinets opfordring til, at oppone-
re mod de fremførte tanker og argumenter for omlægningsforslaget, som her er 
fremført.
 
Danmarks Fritidssejler Union, der altid har været og også i fremtiden vil være mod-
stander imod skat og afgifter på friluftslivet, hvilket senest kom til udtryk ved rege-
ringens forhøjelse af kaskoforsikringssumsafgiften i 2012 til 1.34 %, har ingen for-
ståelse for de urimelige argumenter for en omlægning af afgiften på fritidsfartøjer.
At fremføre sådanne vidtgående argumenter, på vegne af fritidssejlerne, uden at 
have søgt en dækning blandt sejlerfolket, men alligevel udtale sig, som om emnet 
havde været diskuteret, er i bedste fald arrogant og sandsynligvis også uden reel 
dækning blandt egne medlemmer, der mig bekendt ikke er taget med på råd.
 
På europæisk (EBA), såvel som på Nordisk plan, er den officielle holdning, at man 
ikke vil medvirke til en registrering af fritidsfartøjer, idet dette meget enkelt lader 
sig transformere til den berømte skatteskrue, hvorfor det ikke giver mening, at 
fremføre sådanne tanker i AFGIFTSSYSTEMETS land. 
Det er uetisk, at argumentere på standens vegne, uden at have dækning for det 
blandt såvel organisationer, som dets medlemmer. 
 
Udover de i artiklen anførte argumenter for ikke at omlægge (men meget gerne 
fjerne) forsikringsafgiften, fremfører Poul Erik Jacobsen og Hans Natorp, samt Jan 
Hansen argumenter for afgrænsning af hvilke fritidsbåde, både i størrelse og an-
vendelse der bør være undtaget. Enhver der har bare et perifer berøring med det 
politiske system, kan selv fortsætte rækken af argumenter for hvilke både afgiften 
skal ramme eller friholdes for. Hvordan sejlernes reaktioner vil være når regningen 
på kr. 1500,- pr. båd, fra jolle til større lystbåde, lander i postkasserne hos båd-
ejerne kan Ikke komme som nogen overraskelse. 
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Gennemføres omlægningen medfører dette et endnu ikke kendt problem, men 
man kan frygte et kaos med opkrævning af afgiften, hvem skal opkræve og af-
regne. Forsikringsselskaberne er næppe taget med på råd og vil sandsynligvis ikke 
finde ideen med opkrævningen attraktivt. Tilbage er der de frivillige organisatio-
ner, som hvis de pålægges opgaven pålignes en administrativ omkostning der kun 
kan placeres hos medlemmerne. 
Jo mere tankerne gennemspilles jo flere dårligdomme anes der i horisonten.
 
Danmarks Fritidssejler Union er dybt forundret over, hvordan varetagelsen af Fri-
tidssejlernes interesser forsøges varetaget og har her fremført holdninger det sam-
lede sejlerfolk tidligere har kæmpet for. 

Måske tager jeg fejl, men Danmarks Fritidssejler Union vil også fremover værne om 
sejlernes friholdels af registrering og uretfærdige afgifter.

Danmarks Fritidssejler Union
Formand og Sekretariats medarbejder
Bent Hansen
Tlf. 2639 3521 og 2248 4670 

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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Rabat aftale med Sadolin i Glostrup 

 

DFU har indgået en rabat aftale med Sadolin Glostrup, de giver 25 % på blandt andet 
Hempel produkter.  

Vi håber rabat aftalen kan have interesse for vores medlemmer.  

Venlig hilsen Bestyrelsen. 

Sådan er DFU aftalen: 

Som fordelskunde i Sadolin Glostrup A/S har I nu mulighed for, at foretage meget 
fordelagtige indkøb på hele vores varesortiment. 

 

   Klik ind på www.sadolin-glostrup.dk og tilmeld dig som fordelskunde    
Eller send os en mail for at rekvirere et købstilbud. 

 

Nedenfor ser I vores produkter som er omfattet af aftalen  
 

25 %  rabat på : 
 

Sadolins malervarer, Pinotex træbeskyttelse, Facademaling, Vægbeklædning, Tapet, 
Junckers lak & olie,Trip Trap plejeprodukter, Spekter,  

Hempels Yacht samt Mirka at slibe produkter. 
(  På kampagne priser samt hjemtagne varer opnår I  15 % . ) 

 

15 % rabat på: 
 

 Faber og Velux solafskærmning, Ege tæpper, Tarkett linoleum og vinylgulve  
 

Har I spørgsmål om materialevalg, forbrug, farvevalg etc. eller opstår der  
andre farverige drillerier er I meget velkomne til at kontakte os på  

mail : sadolin@sadolin-glostrup.dk eller tlf. 43 96 05 37  
 

Vi leverer jeres varer fragtfrit i hele Danmark. 
 
 

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at ovennævnte tilbud kun er gældende i 
SADOLIN GLOSTRUP A/S - HOVEDVEJEN 65 
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Foto til bladets forside. 
Her er din helt enestående chance for, at få dit bedste sejlerfoto vist for mange 
flere end den nærmeste familie. Vort blad Fritidssejleren udkommer 4 gange om 
året med et sejlerrelevant billede på forsiden.
På internettet er der utallige billeder vi kan bruge, men det ville være sjovere om 
dit mesterskud prægede forsiden.
Vil du være med skal du blot sende billedet, eller gerne flere med en kort tekst, 
samt navn og medlemsnummer til redaktøren. Adressen og mail adressen står i 
bladet. Bliver dit billede brugt på forsiden honoreres det med kontingentbetalin-
gen for næste år betalt af DFU, hvilket naturligvis også omfatter betalingen af an-
svarsforsikringen.
Billederne gemmes i vort fotoarkiv, så hvis dit billede anvendes i et senere nummer 
gælder samme præmiering. 

Danmarks Fritidssejler Union
Formanden.

DFU på Facebook.
Så er Dansk Fritidssejler Union kommet på Facebook. Du kan finde os ved at søge 
på ”Danmarks Fritidssejler Union”. Vi vil udbygge siden løbende, og husk at du altid 
er velkommen til at komme med input og gode ideer til siden, enten ved at skrive 
derinde, eller ved at kontakte vores Facebook-redaktør (se kontaktinfo på side 3)
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Sejl Sikkert!
Ny kampagne fra Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden.

Knap halvdelen af danskerne sejler uden redningsvest 
Ny undersøgelse viser, at for mange danskere ser stort på sikkerheden til søs.
Danmark er en søfartsnation med lange traditioner for at færdes på vandet. Men 
for 45 pct. af de danske fritidsfiskere og fritidssejlere er det ikke en selvfølge at 
tage redningsvest på, når de skal til søs. De bruger aldrig vesten eller kun, når vejret 
er dårligt. Samtidig har hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været i en livstruende 
situation på havet inden for de seneste fem år. Tallene stammer fra en ny under-
søgelse fra Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden, der nu vil sætte ekstra fokus 
på sikkerhed til søs.

I 2014 druknede 19 danskere i forbindelse med fritidssejlads, og 12 af dem bar ikke 
redningsvest, da de blev fundet. Ud af de knap 1.500 fritidsfiskere og fritidssejlere, 
der medvirker i undersøgelsen, har 55 pct. altid redningsvest på, mens 33 pct. kun 
bruger redningsvesten i dårligt vejr, og 12 pct. aldrig tager den på. Ifølge Søspor-
tens Sikkerhedsråd er det en farlig strategi.

- Det er en sejlivet myte, at drukneulykker i forbindelse med fritidssejlads sker i 
dårligt vejr. Langt de fleste drukner, når solen skinner, og der ikke er meget vind. 
Derfor er det en god idé altid at tage redningsvest på, når man færdes til søs. Hvert 
eneste år er der danskere, som drukner, mens de dyrker deres fritidsinteresse for 
sejlads eller fiskeri. De fleste dødsfald kunne være undgået, hvis de havde brugt 
redningsvest, siger Sten Emborg, sekretariatschef i Søsportens Sikkerhedsråd, og 
fortsætter:

- I den professionelle verden er man lykkedes med at reducere antallet af fatale 
ulykker, men for fritidsfiskere og fritidssejlere har tallet været nogenlunde konstant 
i de seneste 12 år. Der er således et potentiale for at reducere antallet af ulykker, 
hvis fritidssejlere og fritidsfiskere ændrer holdning til det at bruge redningsvest.

Sikkerhed til søs er mange ting
Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har netop indgået et nyt treårigt sam-
arbejde om at styrke sikkerheden til søs. Målet er at nedbringe antallet af fatale 
drukneulykker og alvorlige hændelser i forbindelse med fritidssejlads ved at styrke 
sikkerhedskulturen uden at pege fingre. Med en redningsvest er man godt hjul-
pet, men det er også vigtigt at have sejlkundskaber og udstyret i orden – og ikke 
mindst at have respekt for vandet, fortæller René Højer, programchef med ansvar 
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for bade- og vandsikkerhed.
- Vi ønsker at ændre sikkerhedskulturen blandt sejlere og fritidsfiskere ved at være 
til stede på havne og i sejlklubber med budskabet om at have respekt for vand. 
Danskerne elsker heldigvis at færdes på og i vandet, men det er vigtigt, at man 
tænker sig om, inden man sejler ud. At man fx tjekker sit udstyr, tager redningsve-
sten på og er i stand til at samle sin makker op fra vandet, hvis han ryger overbord,” 
siger René Højer.
Undersøgelsen blev gennemført via SurveyMonkey blandt knap 1.500 fritidsfiskere 
og fritidssejlere i november og december 2014. 

Fakta om de danske fritidssejlere og fritidsfiskere 
• 1 ud af 8 bruger aldrig redningsvest
• 4 ud af 10 sejler ofte eller altid alene
• 7 ud af 10 underretter altid familien om, at de sejler ud
• Mere end 9 ud af 10 har en sejleruddannelse
• 4 ud af 10 har prøvet en mand over bord-manøvre inden for det sidste år
• Mere end 9 ud af 10 tjekker vejret på internettet, før de tager ud på vandet
• Mere end 9 ud af 10 har altid deres mobiltelefon med på havet

To sejlture, der ender fatalt

Den erfarne sejler ryger overbord
En 55-årig mand tager ud i sin sejlbåd i selskab med en 28-årig mand. Da den 
55-årige mand går op i stævnen for at sætte sejl, slår en bølge ind fra siden 
og skyller ham i vandet.  Manden kan ikke komme op i båden, og strømmen 
fører ham væk. Den 28-årige mand ringer straks 1-1-2. Han har ikke kendskab 
til sejlads og forsøger forgæves at starte bådens motor, men uden held. Red-
ningsberedskabet kommer og finder den 55-årige livløs i vandet – han var ikke 
iført redningsvest.

To sejlere kæntrer efter motorstop
To mænd på henholdsvis 37 år og 46 år sejler ud for at røgte garn i en jolle. På-
hængsmotoren sætter ud, og jollen kommer til at lægge på tværs af bølgerne, 
som på dette tidspunkt uden varsel er blevet 1-1½ meter høje. Jollen vælter, 
og mændene falder i vandet. Den 46-årige mand kan ikke holde fast i jollen, og 
hans waders er fulde af vand – men han kan ikke tage dem af. Kort efter ligger 
den 46-årige mand på maven og med hovedet under vand. Jollen driver mod 
land, og den 37-årige mand får fodfæste på havbunden og går i land med jol-
len. Redningshelikopteren får den 46-årige mand reddet op af vandet, og han 
erklæres død. Ingen af de to mænd bar redningsvest.



21

Seks sejlivede myter:
MYTE 1: De fleste drukner i meget hårdt vejr! FALSK
Fakta: Langt de fleste drukner i vejr, hvor det kun blæser op til 8 m/s.
MYTE 2: Det er kun nybegyndere, der drukner! FALSK
Fakta: Det er oftest ældre og rutinerede sejlere, der drukner.
MYTE 3: Ingen drukner, når man sejler nogenlunde tæt på land! FALSK
Fakta: Langt størstedelen drukner under sejlads tæt på land.
MYTE 4: Redningsvesten er orange, stor og klodset, og den begrænser totalt be-
vægelsesfriheden! FALSK
Fakta: I dag vejer en redningsvest under 800 g, er selvoppustelig og fylder næsten 
ingenting.
MYTE 5: En selvoppustelig redningsvest puster sig alligevel ikke op, når der er brug 
for det! FALSK
Fakta: Hvis der udføres en selvtest af vesten én gang om året, så vil den virke, når 
den skal.
MYTE 6: Folk drukner kun i vintermånederne, når vandet er koldt! FALSK
Fakta: Faktisk drukner de fleste i sommerhalvåret, selvom vandet på dette tids-
punkt er varmere. Og på den årstid hjælper vesten allermest.

5 GODE SEJLRÅD
1. Lær at sejle - Ha’ styr på, hvordan du redder en mand ombord igen
2. Hold dit grej i orden – Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek
3. Planlæg din tur - Tjek søkort, vejr og beklædning
4. Hav en livline til land - Husk VHF, opladet mobil og opdatering til dine nærmeste
5. Brug vesten - Brug en farvestrålende redningsvest i den rigtige størrelse.

Tjek vind og vejr på appen
Med SejlSikkert-appen kan du få aktuelle informationer om skydeøvelser, vind- 
og strømforhold, når du sejler. SejlSikkert kan downloades gratis til iPhone og 
giver dig mulighed for at zoome ind på det område, du vil vide mere om, samt 
få de nyeste informationer og prognoser. Appen er udviklet af Søfartsstyrel-
sen, Søsportens Sikkerhedsråd, DMI, Forsvaret og TrygFonden. 

Læs mere på www.facebook.com/Brugvesten
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Alvorlige hindringer for lystsejlads i de danske farvande.

Formanden for Kragenæs sejlklub Flemming Caspersen har erfaret, at de danske 
myndigheder planlægger en kraftig udvidelse af de kystnære havvindmølleparker 
til gene for lystsejlads I de danske farvande. Han har allerede udført et stort ar-
bejde ved, at sætte sig ind i planerne, der indtil nu har været et ”tys Tys” emne fra 
officielt side. Kragenæs og DFU beder jer alle om, at engagere jer og protestere 
over planerne der indskrænker vores frie bevægelighed på vandet.

DFU forsøger, at rejse sagen i Friluftsrådet for også denne vej, at skabe mere indsigt 
og forståelse for vore hævdvundne ret til fri og uhindret bevægelse på havet.

HER ER EN LETTERE REDIGERET VERSION AF Flemming Caspersens indlæg, som al-
lerede vil være flere klubber bekendte, idet opfordringen til at handle også er sendt 
direkte til mange berørte klubber.

Vi har besluttet at bringe indlægget i FRITIDSSEJLERNE, idet mange af DFU`s med-
lemmer ikke er medlemmer af en DFU klub.

Flemming Caspersen indlæg:

Der skal ikke herske tvivl om, at Kragenæs Sejlklub finder etablering af kystnære 
vindmølleparker i indre danske farvande værende helt absurd og i særdeleshed i 
den vestlige del af Smålandshavet, som er beliggende centralt i Syddanske Øhav 
omfattende strækningen fra Stevns syd om Sjælland og Fyn op til Vejle Fjord.
Med følgende yderligere kommentarer:

1. Med en etablering af Smålandshavets Havvindmøllepark etableres der en effek-
tiv spærring for fri sejlads i Vestlige Smålandshav. Etableres ”Omø Syd” også, bliver 
”Proppen i Hullet” (omtalt i forbindelse med HAZID-rapport for Smålandshavets 
Havvindmøllepark) væsentlig større og vil stort set sætte en stopper for den E-W 
gående lystfartøjers sejlads i Smålandshavet. Endvidere vil de to parker samlet set 
spærre af for al SE-NW gående fritidssejlads fra Kragenæs, Vejrø, Fejø, Femø, Askø, 
Bandholm og Sakskøbing.

2. Kun et fåtal af fritidssejlerne har installeret AIS-udstyr, hvorfor de på mødet frem-
lagte AIS-registreringer ikke afspejler de virkelige tal for fritidssejlads i området. 

3. Med etablering af de to havvindmølleparker presses fritidssejladsen ud mod 
tvangsruterne i Storebælt og Langelands Bæltet. 
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4. ”Omø Syd” vil endvidere med den anførte placering bidrage til en yderligere 
spærring for kommerciel trafik mellem Langelandsbæltet og Smålandshavet, hvil-
ket er problematisk også i forhold til, at Nakskov er udpeget til konstruktionshavn 
for den nye Storstrømsbro. 

5. Etablering af havvindmølleparker i bl.a. Smålandshavet vil være i direkte konflikt 
med regeringens vækstplan for kystturisme i Danmark og dermed direkte ødelæg-
gende for det rekreative og erhvervsmæssige potentiale, som kommunerne rundt 
om Smålandshavet har så stort behov for at udnytte. 

6. Antallet af fritidssejlere, som i højsæsonen passerer Bøgestrømmen, er opgjort 
til ca. 30.000 både. I denne forbindelse skal tilføjes, at Bøgestrømmen kun er én af 
mange adgangsveje, som bidrager til fritidssejlads og dermed turisme i de mange 
gode lystbådehavne i denne den centrale del af Syddanske Øhav, Det vil sige Små-
landshavet. Samarbejdet i Baltic Saling vil generere mange flere tyske sejlere og 
dermed tyske turister. 

7. Tyske sejlsportsorganisationer har adskillige gange kåret Syddanske Øhav til et 
af Nordeuropas bedste farvande til fritidssejlads. Smålandshavet besejles af mange 
tyske lystsejlere samt svenske, norske og hollandske lystsejlere. Sejlads syd om bl.a. 
Lolland-Falster er ikke nær så attraktiv som sejlads i Syddanske Øhav - og dermed 
sejlads i Smålandshavet. Artikel vedhæftes til orientering. Ligeledes vedhæftes hav-
nefolderen, som er udarbejdet af de sydsjællandske kommuner. 

8. Det samlede antal vindmøller i de to havvindmølleområder - op mod 200 - og ikke 
mindst størrelsen af møllerne vil betyde, at beboere og turister på flere hundrede 
kilometers kyststrækning på Sydsjælland, Lolland, Nordfalster, Langeland og dele 
af Østfyn samt øerne i Storebælt og Smålandshavet vil få udsigt til en skov af store 
vindmøller. En udsigt som også vil være meget markant i baglandet på de omtalte 
kyststrækninger. 

9. Smålandshavet er et fantastisk naturområde med stor rekreativ værdi både for 
danskere og for turister. Havvindmøller bør derfor generelt placeres, hvor kun én 
kyststrækning skæmmes, f.eks. på den jyske vestkyst, hvor fritidssejlads naturligt er 
stærkt begrænset. 

10. Lystsejlads i havvindmølleområder er uinteressant. Især for sejlbåde begrænses 
bevægelsesfriheden, dels på grund af turbolens og dels som følge af, at sejlbåde på 
kryds har behov for krydsben på adskillige sømil. Etablering af korridorer i vindmøl-
leparkerne til ”tvangssejlads” vil derfor ikke være en rimelig løsning. 
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Herefter er Flemmings mere følelsesladet og personlige kommentarer, som vi vel 
alle kan slutte op om.

I den store sammenhæng finder jeg projektet absurd, da det kolliderer med store 
landskabelige værdier i centrum af det Syddanske Øhav, hvor Kragenæs og Vejrø 
netop befinder sig i centrum af dette øhav. Projektet kolliderer med den nye vækst-
plan for kystnær turisme, og vil i øvrigt bidrage til at ødelægge et af de bedste 
lystsejlerfarvande i Europa. Og dermed, at ødelægge et meget værdifuldt rekreativt 
område i Danmark.

Det er også betænkeligt, at etablering af en havvindmøllepark i Smålandshavet vil 
betyde, at man ikke kan bevæge sig langs kysterne og i store dele af de kystnære 
områder uden at have udsigt til den tænkte vindmøllepark. Der vil blive tale om 
kystlinjer og de kystnære områder på Langeland, Østfyn, Sydsjælland, Falster og 
Lollands nordkyst og selvfølgelig hele øriget i området. I sig selv ikke overraskende 
med den centrale placering mellem store og små øer. Jeg har ikke regnet på det, 
men der bliver tale om mange hundrede kilometer kystlinje med udsigt til parken. 
Min hustru og jeg er på vandet mange dage om året for sejl og mange af disse dage 
tilbringes rundt omkring i Smålandsfarvandet, hvor mange nationaliteter mødes: 
De væsentligste ud over danske lystsejlere: tyskere, hollændere, svenskere, nord-
mænd og briter. Selv Australiere og New Zealændere finder frem til Smålandshavet. 
Utroligt mange lystsejlere fra Øresund og Køge Bugt området drager ligeledes hvert 
år til det Syddanske Øhav.   

I publikationen ”Fremtidens Natur i Lolland Kommune” har Danmarks Naturfred-
ningsforening bl.a. udtrykt: 
”Smålandshavet er i regionsplanen udpeget som ”større uforstyrret landskab” og 
deles med Vordingborg, Guldborgsund, Næstved (og Slagelse) Kommuner”. Hele 
området fremstår som et sammenhængende harmonisk og meget spændende na-
turområde.” 
”Smålandshavet har potentialet til at blive et af de helt store naturområder med 
national betydning både forskningsmæssigt, rekreativt og formidlingsmæssigt for 
danske, såvel som for udenlandske turister”.

Generelt har myndighederne været utroligt sparsomme med åbenhed omkring de 
pågældende projekter.
Det er mit håb, at andre ligesindede vil slutte op omkring bestræbelserne på.at 
undgå kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande, herunder i Smålands-
farvandet. 

Flemming Caspersen, Formand for Kragenæs Sejlklub
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Hjælp til selvhjælp.
Den hyppigste årsag til det ubehagelige motorstop på havet er tilstoppede brænd-
stofsfiltre. Derfor er det en rigtig god idè , at have et reservesæt med ombord og at 
vide hvordan disse filtre skiftes.

Ofte er problemet løst ved dette enkle tiltag, men desværre ikke altid og så er det 
godt at kunne ringe til en ven.

Jeg vil gerne her opfordre vore medlemmer til at opretter en RINGE TIL EN VEN liste
organiseret gennem klubben/Bådelauget.

Tanken er, at de medlemmer der er villige til at starte sin egen båd og sejle ud til 
en ven for at trække havaristen ind til havnen, meddeler dette til klubben, der ad-
ministrer listen, der simpelt indeholder navn på medlemmet og telefon nr., samt 
bådens model samt navn.

En sådan liste bør have sin faste plads i båden, så den nemt kan findes frem og 
anvendes. Naturligvis skal det være totalt frivilligt om man ønsker, at være med på 
listen og om man i et påkommende tilfælde kan påtage sig opgaven.
Er man ikke i stand til at kunne assistere ved opringningen forsøger haveristen blot 
at kontakte den næste på listen.

Min erfaring med en sådan assistance listen er, at det er medvirken til at styrke 
sammenholdet og at listen meget enkelt oprettes og vedligeholdes. Ofte har klub-
ben i forvejen en medlems liste med navn og telefon nummer, så det er blot en 
enkel kolonne mere på liste, der udfyldes med et kryds. 

De mere alvorlige haverier og eftersøgninger håndteres, som altid ved kontakt til 
SOK via Lyngby Radio, så denne opfodring til at klare de mindre problemer er ikke 
en opfordring til ikke at benytte det etablerede system.

Bestyrelsesformand
Bent Hansen
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Hellers Yachtværft & Udstyr · Tlf. 32 50 30 17 · Fax. 32 50 34 35 · 
Værft: Amager Strandvej 407 · Butik: Kastrup Strandpark 9 · 2770 Kastrup 

Hellers
www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  

SØGELYGTER 
M/ FJERNBETJENING

BRANDSLUKKER
Brand om bord er noget af det 
farligste, der kan opstå om bord på et 
skib. Pladsen er trang og der er langt 
til hjælp. Sørg for at være påpasselig 
og hav altid brandslukningsmateriel-
let i orden!

PRISVINDER !
Seawork Innovation Awards 2013 

i kategorien ”Sikkerhed”

PFE-1

Pris 399 Kr. 
Best. nr. 142900

FOR DIN SIKKERHED
Det er ikke kun i båden at det er en god ide af 
have en brandslukker inden for rækkevidde.

I BÅDEN
PFE1 fylder minimalt. Hav en klar i 

motorrum og måske også ved komfuret 

I BILEN
Monteres let i  motorrummet , eller du 

kan lægge den i handskerummet 

TIL CAMPING
Er let, vejer kun 510 g ,men god at have 

hvis grillen eller bålet løber løbsk.  

I HJEMMET
Juledekorationer, levende lys alle hjem 

bør have en PFE1 der er nem at betjene. 

CLICK-SÆDER
Justerbare klik sæder der 
kan bruges i cockpittet, på kajen, 
stranden eller i haven. Det smarte 
kliksystem giver en god solid ryg-
støtte. 

Klicksystemet fungerer som på en 
gammeldags drømmeseng. 

Før 599 Kr.
Pris 395 Kr.

Best. nr. 133501
REDNINGSVEST
Fuldautomatisk 165 Newton vest. 
Med integreret skridtgjorde. med eller uden 
D-ring til sikkerhedsline. 
Automatisk
Pris 549 Kr. 
Best. nr. 142320

Med D-ring
Pris 599 Kr.

Best. nr. 142321

59900
165med D-ring

Hellers  Pris

54900
165 SeaGuard

Hellers Pris
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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
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VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER
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VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER
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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: 
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør


