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(DMYV) samt observatør i
Nordisk Bådråd (Nordbåt)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannel-
serne og i Friluftsrådet. 
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aktiviteter på 

www.friluftsraadet.dk

Alle fritidssejlere og andre
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Danmarks Fritidssejler Union.
Medlemskab omfatter  en

ansvarsforsikring for fritidssejlere
uden ekstra betaling.
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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
Sekretariatsfunktion
Frank Olesen
Panumsgade 6
4941 Bandholm
Mobil: 2812 7846 og 5150 7806
E-mail: fko@live.dk 

Suppleant
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

Alumast
8.60m med bom og rullefog med alt tilbehør. Sejl fra 2010 brugt 2 gange,
passer til mast, er pakket ned. Kr. 12.000,-
Yderligere oplysning på tlf 2084 7025 eller mail: adr.ekpvordingborg@gmail.com

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 antenne mast 
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.
En test på UNIONENS funktionsduelighed er hvordan bådmessen i Fredericia forlø-
ber. Har vi nu husket at bestille og klargøre alt, så messen kan afvikles med fokus 
på medlemmerne og ikke på praktiske brandslukninger.

Forberedelserne starter op til 12 måneder før messen løber af stablen med bestil-
ling af overnatningsmuligheder. Kommer man senere er alle overnatningsmulighe-
derne i miles omkreds optaget.

Hvordan gik det så? Vi føler det gik godt og medlemmerne der besøgte standen 
udtrykte også tilfredshed. Ikke kun med messeforløbet, men også med vores gene-
relle måde at lede DFU på. Naturligvis erfarede vi en masse, der kunne være og vil 
blive anderledes næste gang vi deltager i Bådmessen, for det gør vi i 2017.

Bådmessen er en gylden mulighed for, at møde medlemmerne og modtage deres 
synspunkter, hvorfor bestyrelsen ser frem til Bådmesserne med store forventnin-
ger. En forventning som ikke skuffede. Vi må huske, at flere medlemmer af besty-
relsen i dette sammenhæng er relative nye, men som en fra teamet udtrykte det. 
”Noget må vi da gøre rigtigt”, idet hun læste op fra et ny indmeldt medlems reak-
tion på DFU`s standard indmeldelsesprocedure. Citat: ”Tak for en virkelig hurtig og 
professionel sagsbehandling”.
Forud for deltagelse i en Messe skal der vælges en strategi. Man kan vælge, at satse 
på at sælge noget, i dette tilfælde medlemsskaber eller, at fremvise (brande) Unio-
nen og dets virke for medlemmerne. DFU`s strategi var og er, at vi naturligvis ikke 
siger nej til nye medlemmer, men at fokusset skulle være på at servicere medlem-
merne og vise vor tilstedeværelse.

En lære jeg tog med fra messen var, at DFU bladet ‘s redaktionelle holdning om, 
at bringe medlemsrelevante oplysende artikler havde en større gennemslagskraft 
end vi på nogen måde var klar over. F.eks. blev vi gjort opmærksom på artiklen, der 
havde været bragt i bladet, FORSTÅ DIT BATTERI var blevet læst over 11.200 gange.  

En Union har ikke mange medlemstilbud til den enkelte bådejer af håndgribeligt 
karakter, idet Unionens indflydelse udøves gennem Nationale og Internationale 
nævn og samlinger, til gavn for alle medlemmer og Klubber. De daglige tiltag og 
sociale engementer foregår i medlemsklubberne, hvorfor Unionens påvirkning er 
gennem disse. 
En sådan indsats kan overfor det enkelte medlem være abstrakt, hvorfor delta-
gelse i bådmessen gør det muligt for medlemmerne og andre at mødes og få en 
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samtale ansigt til ansigt. Jeg vil her gerne takke for jeres besøg og bestyrelsesmed-
lemmerne for en stor og engageret frivillig indsats, både før, under og efter mes-
sen. Det var formidabelt og vi glæder os allerede til Bådmessen i 2017.

DFU Formand
Bent Hansen.

Kassereren tager bladet fra munden.
Status:  Vi følger i store træk budgettet både indtægts- og udgiftssiden, hvilket kun 
kan glæde kassereren, når han i en stille stund læser tal.
Vores kontingentopkrævning er gået meget fornuftigt i år, og systemet har næsten 
opfyldt vores forventninger, men også kun næsten. Det sidste skal nok komme 
med, så vi kan få minimeret vores arbejdsindsats med samme resultat som nu.

Bøn: Sælger man sin båd – så lad os det vide, før vi sender kontingentopkrævninger 
ud. Det koster en telefonsamtale på få minutter. I år har vi sendt ca. to hundrede 
rykkere ud,  og det koster tid og penge. De sidste halvtreds har vi sendt endnu en 
rykker, hvor vi oplyser om, hvornår man bliver udmeldt uden yderligere varsel. Det 
bruger vi også tid og penge på. Når de så er udmeldt, så reagerer nogle og vil betale 
og meldes ind igen, det bruger vi også tid på, selvom det er en lykkelig udgang på 
strabadserne. Allerhelst send beskeden på e-mail, eller  en telefon opringning, det 
tager kun få minutter.

Det er ikke brok. Men vi gør meget for, at vores medlemmer ikke pludseligt har 
brug for deres ansvarsforsikring, og så opdager at de ingen har. Vi arbejder frivilligt, 
derfor er det ærgerligt at vide,  at  ca. halvtreds medlemmer koster DFU unødige 
udgifter og os andre en halv times arbejde pr.  medlem, når den halve time kunne 
reduceres til få minutter.

Advarsel: Vi har oplevet nogle stykker, der ved hjælp af et flueben i deres netbank, 
har bestilt udskrifter elektronisk. Ser man ikke efter, når banken fortæller, at man 
har en melding, så kan man komme ud for, at man får både kontingentopkrævning 
og rykker uden at se det. Vi har  udmeldt nogen på den konto, og har selvsagt fået 
det på plads igen – så pas på med at overse meldingen i netbank, det kan blive dyrt.

Alt imens  bønderne sår og tromler, ønskes I en god sejlersæson med mange ufor-
glemmelige oplevelser.

Kai
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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



9

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
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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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DFU’s ansvarsforsikring for medlemmer
I forsikringsbetingelserne er der bl.a. anført, at ansvarsforsikringen dækker det 
erstatningsansvar, som sikrede måtte pådrage sig ”udenfor kortraktforhold” ved 
skadevoldende handlinger - eller undladelser - i egenskab af ejer eller bruger af 
fartøjet.

Flere har spurgt, om hvad der menes med ”udenfor kontraktforhold”.

”Udenfor kontraktforhold” er et juridisk begreb, der bruges af metodiske og 
oversigtsmæssige hensyn inden for bl.a. erstatningsretten. Begrebet betegner 
en situation, hvor et erstatningskrav ikke har hjemmel i en aftale. Det betyder 
eksempelvis, at såfremt en bådejer har indgået en kontrakt eller aftale, hvor ved-
kommende har påtaget sig et ansvar – eller kan pålægges et ansvar – ja så dækker 
bådejerens ansvarsforsikring ikke. Alle forsikringselskaber har ligesom Yacht-Pool 
disse bestemmelser i ansvarsforsikringernes betingelser.

Det skal videre tilføjes,at DFU gennem Yacht-Pool kun dækker de ansvarspådra-
gende hændelser, der måtte ske i privatlivet f.eks. i fritiden, men ikke hændelser, 
der sker under arbejde for en erhvervsvirksomhed, fordi sådanne hændelser er 
dækket af arbejdsgiverens erhvervsansvars- forsikring.

Generelt er det sådan, at såfremt der er aftalt et vederlag for et arbejde og man 
foretager sig noget ansvarspådragende under dette arbejde, så dækker Yacht-
Pools ansvarsforsikring almindeligvis ikke.

Der er dog nogle gråzoner f.eks. ved pligtarbejde i en klub.  I sådanne tilfælde, er 
det meget vigtigt, at man sikrer sig, at klubben påtager sig ansvaret f. eks. gen-
nem en ansvarsforsikring.

Boris Damsgaard, juridisk rådgiver for DFU
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Hvornår dækker en ansvarsforsikring? 
Konkurrencesvar fra blad 1 / Boat Show.

I sidste blad bragte vi en konkurrence i bladet. Særligt konkurrencen spørgsmål 2 
gav anledning til en del spørgsmål. Spørgsmålet lød:

Din og naboens båd står i et solidt stativ på land.  Under en vinterstorm vælter 
naboens båd over i din båd. Dækker naboens ansvarsforsikring skaderne: Ja / Nej.

Det vi ønskede at synliggøre med konkurrencen var, at hvis naboen’s ansvarsforsik-
ring skal dække, kræver det:
At naboen har gjort noget ansvarspådragende, det kan være, hvis naboens bukke 
ikke er bundet godt og forsvarligt sammen eller hvis stativet står på blød grund og 
der ikke er lagt plader eller andet således at stativet over tid graver sig ned i den 
ene side og båden vælter. Så har skadevolderen gjort noget ansvarspådragende 
- eller undladt noget, og så dækker ansvarsforsikringen. Men husk at det er skade-
lidte, der har bevisbyrden.

Men hvis alt er i orden, stativet og underlaget er i orden, og båden alligevel væl-
ter, er skadevolderen uskyldig, og hans ansvarsforsikring dækker ikke, og så må vi 
håbe, at du har en kaskoforsikring til at betale.
Hvis der opstår brand i en af de nærmeste både, og ens egen båd også brænder 
eller bliver beskadiget, så må man også ty til egen kaskoforsikring eller til egne lom-
mer. Med mindre at du kan bevise, at ejeren af arnestedet har handlet uforsvarligt 
med f.eks. åben ild om bord eller var vidende om en alvorlig defekt i bådens land-
strømsanlæg. Men husk du har bevisbyrden, som du skal løfte.

Med andre ord, bådens ansvarsforsikring dækker kun ved uagtsomhed, og ikke ved 
hændelige uheld.

Den kompetente vinder af konkurrencen blev:

Bent Jørgensen, Sakskøbing

DFU siger tillykke til Bent Jørgensen og tak til alle der deltog i konkurrencen.

Under bådmessen i Fredericia var det en glæde og hjælp for DFU, at I kom og 
hilste på os. 

DFUs Bestyrelse.
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BOAT SHOW ’15
Danmarks Fritidssejler Union var igen i år tilstede på 
årets bådmesse – BOAT SHOW ´15 i Messe C Fredericia. 
Standen har gennem begge weekender været beman-
det med bestyrelsen på skift. Undertegnede var tilstede 
lørdag i den sidste weekend, hvor arrangementet fandt 
sted.

Vores tilstedeværelse i Hal E på BOAT SHOW er en god mulighed for at vise flaget, 
samt få en snak med andre aktører på området. I hverdagene var tilstrømningen af 
gæster begrænset, men i begge weekender var der stor tilslutning. 

En af vores store styrker er jo vores forsikringsordning, og indrømmet - hoved-
parten af henvendelser var da også vedr. kaskopræmier og forsikringsprægede 
spørgsmål.  Vi gjorde vores bedste for at servicere gamle og måske kommende 
medlemmer. 

BOAT SHOW er vel hvad man kan kalde drømmeland, her 
er der virkelig noget for alle. Men den store eurolotto ge-
vinst på godt 300 mio kunne man jo godt power shoppe 
lidt. Hvem sagde man skulle vælge mellem en sejlbåd eller 
en motorbåd, jeg villle snuppe en af hver, måske krydret 
med en hurtig RIB til en skyfri sommerdag.....nå tilbage til 

virkeligheden.
Det er jo kun en brøkdel af os aktive sejlere der underskriver slutssedlen på en båd i 
milionklassen. Men det er jo heldigvis det samme vand vi sejler i (og til dels samme 
udsigt) - så mindre kan også gøre det.

Et af Messens helt store trækplastre var naturlig-
vis Mikkel Beha ś foredrag om oplevelserne med 
familiens Jeanneau Sun Odessey 51, der i særde-
leshed er blevet kendt med udsendelserne ”Kurs 
mod fjerne kyster”.

Men også mange andre aktiviteter fandt sted - lige 
fra Bio med ”Far til fire til søs”, søsikkerhedskursus 
og foredrag om sygdom ombord - det sidste var 
dog ikke noget stort tilløbsstykke.
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Vores messestand fungerede fint, efter nogle udfordringer med opsætningen. Der 
blev produceret rå mængder kaffe. Vi troede jo egentlig, at vi kunne afhente kaffe 
i kantinen, men prisen taget i betragtning, fandt Kaj den gamle kaffemaskine frem 
fra traileren. At vi så havde en helt ny maskine i samme trailer opdagede vi først 
ved nedpakningen. 

Jeg må indrømme at der blev ydet en fænomenal stor arbejdsindsats af bestyrel-
sen og hjælpere i forbindelse med messen, jeg selv var jo nærmest kun med som 
elev, og forsøgte at følge med. At der går rigtig mange frivillige timer i at være 
tilstede på messen, skal ikke være nogen hemmelighed.
Godt gået til alle Jer som har trukket læsset

Henrik 



16

Promillegrænse til søs
Jens Pristed, Hou, kommenterede artiklen om et virksomt Søpoliti i Danmark og 
herunder specifikt artiklens udlægning (forenkling) af de Danske promillegrænser, 
således:

Hej med jer.
Vi har medlemsnummer 318060.
Allerførst vil vi gerne takke for mange gode artikler i vort medlemsblad, som vi altid 
læser med stor interesse.
Dernæst bliver jeg nødt til at sige til den gode herre formand, at den artikel, som han 
har skrevet ”søpolitiet,” ikke er i overensstemmelse med sandheden.
Det fremgår af artiklen, at ”I Danmark har vi til vands samme alkohol promille græn-
se, som til lands, nemlig 0,5 promille.”
Sagen er den, at ovennævnte udsagn kun er gældende for ERHVERVSFARTØJER, samt 
de fritidsfartøjer, hvortil der af Søfartsstyrelsen stilles krav om bevis på en uddan-
nelse for at måtte føre det pågældende fartøj.
Det vil i praksis sige, speedbåde, skibe over 15 m. l.o.a. og som er målepligtige - altså 
med deplacement over 20 tons og skibe med motorer, hvis ydeevne er af en størrelse, 
hvortil der kræves duelighedsbevis i motorpasning. 
Hvis man ser på de danske fritidsfartøjer gætter jeg på, at det højst drejer sig om 5 % 
af flåden, hvor der kræves papirer under én eller anden form.
Herudover gælder der naturligvis for ALLE et generelt forbud mod sejlads, hvis fører 
er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at han ikke er i stand til på fuldt betryg-
gende måde at føre fartøjet.
Jeg er gammel navigatør og har også for år tilbage sejlet i marinehjemmeværnet som 
sådan. Endvidere har jeg undervist rigtig mange i navigation. I øvrigt henviser jeg til 
Søfartsstyrelsens publicerede regler om emnet. Brug internettet, se under ”Promil-
legrænser til søs.”
Mange venlige hilsner
Jens Pristed

Hej Jens Pristed.

Tak for dit indlæg og dit syn på FRITIDSSEJLEREN, hvis redaktionelle indhold vi for-
søger at holde så relevant som muligt. Flere har kommenteret artiklen om sejllads 
med promiller i blad nr. 1-2015, så diskussionen skal ikke fortrænges, men jeg vil 
gerne knytte en kommentar til dit indlæg, som flere i øvrigt har delt.

Vi har i Danmark en frivillig certifikationsordning (Dulighedsbevis) for sejlads med 
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fartøjer, der ikke er erhvervsfartøjer, eller hvor der ikke stilles lovmæssige krav for 
at måtte føre et sådant fartøj, hvorfor promille lovgivningen ikke specifikt kan om-
tale disse lystfartøjer på samme måde som for f.eks. hvad der er gældende for er-
hvervsfartøjer, hurtigt gående speedbåde og større lystfartøjer, hvortil der kræves 
certificering. 

Myndighederne er, mere eller mindre elegant sluppet udenom problemet ved, i en 
særskilt sætning at angive:

Herudover gælder for alle fartøjer et generelt forbud mod sejlads, 
hvis man i øvrigt er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at 
man er ude af stand til at føre fartøjet på fuldt betryggende måde.

Alligevel valgte jeg at skrive artiklen uden at omtale ”undtagelsen”, idet min opfat-
telse er præget af en aktuel sejllads med politiet, der under en samtale i messen 
forklarede, hvordan reglerne blev håndhævet. 
Deres opfattelse var, at hvis et lystfartøj var involveret i en ”hændelse” og den 
målte promille var over det fastsatte, havde sejladsen ikke været forsvarligt.
En sådan opfattelse/diskussion er i situationen meget vanskelig at vinde. Politiet 
kan vælge at skrive en rapport, som retten efterfølgende kan tage stilling til, hvis 
det kommer hertil. I øvrigt er det samme regler som for kørsel i bil.

I den gode sags tjeneste, sikkerheden til søs, mener jeg man skal undlade beruselse 
under sejladsen, men jeg er absolut ingen alkoholfornægter. Blot skal man kunne 
kontrollere sig selv og ikke bringe andre i fare. 

For en mere uddybende forståelse af reglerne kan jeg anbefale et opslag på Sø-
fartsstyrelsens hjemmeside der hedder ’FAQ om spiritussejlads’, der giver et glim-
rende overblik over sagens mange facetter.

Danmarks Fritidssejler Union
Formand
Bent Hansen
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Aftale med VHF Skolen

DFU har lavet en samarbejdsaftale med VHF Skolen hvor man opnår 10% rabat på 
lærestøttet online kurser. Så kan du tage dit radiokursus når det passer dig - og i dit 
tempo. Vi vil også prøve senere at arrangere nogle fællesindkøb hvor vi får nogle 
gode priser på udvalgt elektronisk navigationsudstyr. Mere om dette senere.

Du tilmelder dig direkte til hos VHF Skolen og oplyser koden DFU2015, hvorved du 
får klubrabatten. 

VHF SKOLEN.
v/ Mogens Larsen • Perlevej 11   3650 Ølstykke
Radioskole: Telegrafvej 5 A, 2750 Ballerup 
Tlf. 21 27 63 52 • ml@vhfskolen.dk

Personlige erfaringer med VHF Skolen:
Jeg er pt. igang med at tage kurset. Skulle jeg følge et ”rigtigt” kursus på en sejler-
skole, skulle jeg bruge 5 aftener og en hel weekend, det har jeg ikke tid til.
For 1150,- fik jeg adgang til online kursusmateriale og også en stor pakke med trykt 
materiale (lærebøger).

Pensummet testes i en masse prøver, hvor du hurtig får feedback fra Mogens. Jeg 
fik også en masse gamle originalprøver som jeg kan prøve kræfter med.

Alt i alt en rigtig positiv oplevelse.

vh Henrik 
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Kortlægning af aktiviteter på havet
Kære Fritidssejler 

Hjælp dig selv og DFU med at synliggøre vores aktiviteter på havet. Det vil gavne os 
alle, ikke mindst, når der i fremtiden skal udformes lovgivning på området.

Det kan du gøre ved at deltage i en bruger-baseret kortlægning, hvor friluftsud-
øvere markerer de steder, de anvender til forskellige havaktiviteter.

Gå ind på

www.havfriluftsliv.dk 

Her kan du deltage i kortlægningen og læse mere om undersøgelsen.

Projektet er uden kommercielle interesser og udføres af Københavns Universitet 
med støtte fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. 
Resultaterne bliver gratis tilgængelige alle. 

Baggrund
Et nyt EU-Direktiv pålægger alle medlemslande at gennemføre maritim fysisk plan-
lægning, fordi der mange steder sker en intensiv og ukoordineret udnyttelse af hav 
og kystområder. 
For at komme med skal man have sine interesseområder kortlagt.  I projektet søger 
vi at kortlægge friluftslivets aktiviteter og interesseområder på havet, så de kan 
komme med i den maritime fysiske planlægning.

Del linket videre til andre I kender, og følg projektet på Facebook 
https://www.facebook.com/Havfriluftsliv
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Europæisk Bådrådsmøde.
Spændingen forud for dette forårsmøde i EBA var på forhånd stor, idet der på efter-
årsmødet i 2014 havde været udskiftning på præsidentposten, hvor hollænderen 
Willem Dekker efter kampvalg mod Norges kandidat blev valgt som EBA’s præsi-
dent for de næste 4 år. 
Lidt usædvanligt havde begge kandidaterne ladet deres kandidatur afhænge af, om 
EBA’s sekretariat fortsat skulle varetages af det Engelske RYA, idet også sekretaria-
tet vælges på samlingerne periodevis, og de var også på valg ved denne samling.

Personligt forstår jeg godt kandidaternes betingelse, idet funktionen er livlinen til 
medlemmerne og Unionens præsidium, der foruden præsidenten omfatter 3 vice-
præsidenter og regnskabsførelsen. Herudover repræsenterer de også EBA i flere af 
EU’s stående komiteer og deltager i møder om udarbejdelse af nye ISO standarder 
og andre bestemmelser, der vedrører fritidssejlernes vilkår. Et arbejde der for frivil-
lige involverer en stor indsats, og de gør det fremragende.

Gennemførslen af mødet var dygtigt tilrettelagt med mange punkter på dagsor-
denen, alle med estimerede tidsangivelser for hvert punkt der næsten blev over-
holdt. Arbejdsmetoden i EBA er at understøtte fritidssejlernes fælles holdninger 
om enkelte emner og at fremføre disse overfor de internationale myndigheder, 
herunder navnlig EU således fritidssejlernes interesser ikke negligeres, men indgår 
i overvejelserne, når forslag til nye eller reviderede ISO-og EU bestemmelser bliver 
udarbejdet.

Landenes fælles meninger dannes gennem deltagelse i arbejdsgrupper om spe-
cifikke emner eller forhold. På henholdsvis forårs- og efterårssamlingerne afrap-
porterer arbejdsgrupperne deres holdninger og/eller undersøgelser, som mødet 
herefter accepterer eller reviderer. Her skal kun nævnes nogle få af grupperne, 
idet bladet ikke kan rumme en fuldstændig gennemgang. Efterhånden som resul-
taterne vil foreligger offentliggør jeg disse på DFU`s hjemmeside:

• Baltic Sea Network – ”Helcom” (Skandinavien og andre lande omkring Øster-
søen)

• End of Life of Boats (skrotning af gamle både)
• Foreing Regulations (andre landes bestemmelser/krav til fritidssejlerne)
• EU Sulphur direktiv (Biodiesel m.m.)
• Proposal for a Yacht Harbour Service (forslag til havnes indretning og service)
• Elektro-technical standardiseringer.
• Gasregulativerne i Europa (hvilken type gas og -flasker bruges der i EU-lande)
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For interesserede kan jeg anbefale et opslag på internettet, på www.eba.eu.com. 
Siderne kan oversættes til dansk, så alle kan blive klogere på emnerne.

DFU havde fremsendt et ønsket om, at mødet forholdt sig til, at enkelte lande af-
kræver bevis for der er betalt moms (VAT) af båden. En sådan bevisførelse er i 
praksis umuligt udover ved førstegangskøb af en båd. Det er efter EBAs mening 
heller ikke gældende EU ret, at kunne afkræve et sådant bevis, hvorfor vi opfordrer 
alle der møder kravet ved sejlads i Europa at sende os dokumentation f.eks. kvit-
teringer for betalte bøder eller afgifter, hvorefter sagen vil blive rejst gennem EBA 
overfor det enkelte lands myndighed. At en sådan indsats, hvor de Europæiske 
medlemslande gennem EBA konfronterer et urimeligt krav afkræver respekt og er 
et godt bevis på, hvad sammenholdet kan anvendes til. Endvidere havde DFU også 
anmodet om, at der bliver indført ensartede regler for hvilke bådførerbeviser, EU-
landene må forlange forevist ved indsejlingen i det pågældende land.  

EBAs præsident Willem Dekker udtrykte sin taknemmelighed overfor DFU`s dele-
gerede, Boris Damsgaard, der har deltaget i forskellige arbejdsgrupper og i samlin-
gerne i mere end 10 år, men nu pensionerer han sig selv i en alder af 86 år!

Under gallamiddagen, hvor også fruerne var med, gentog Willem Dekker sin tak og 
overlod scenen til Boris Damsgaard, der i en improviseret tale takkede de enkelte 
delegerede for de mange års gode samarbejde om de fælles mål.
En værdig afslutning på et langt organisatorisk virke, som jeg beundrer og vil gøre 
mit bedste for at leve op til og fortsat repræsentere DFU på bedste vis og herved 
bevarer respekten for DFU på det internationale plan. 

Formand
Bent Hansen

På fotoet ses EBAs centrale ledelse 2015
Fra venstre: Sekretariatsmedarbejder Angus Lewis - EBAs nye præsident Willem Dekker, sekretær 
Stuart Carruthers og sekretariatsmedarbejder Carol Paddison
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Vandhygiejne på båden
Skrevet af Henrik Damsgaard Lovmand, mejeriteknolog

Det der især tiltaler mig ved sejllivet er 
friheden, friheden til at kaste fortøjnin-
gerne og hive landstikket og bare drage 
afsted som en lille selvforsynende en-
hed. I praksis er vi dog ofte begrænset 
af de forsyninger vi kan have med om-
bord og opbevare korrekt. Ferskvand er 
en absolut livsnødvendighed, og er vel 
den vigtigste levnedsmiddel vi har med 
om bord. Der for er det vigtigt at tænke 
på vandet som en kritisk forsyningskilde, uanset om vi skal på en endags sommer-
tur i jollen eller et længre togt hvor der ikke kan bunkres vand. Tanken om at drikke 
havvand er selvfølgelig nærliggende, men dog en fysiologisk umulighed.

“Vand, vand overalt, men ikke en dråbe at drikke,” lyder et kendt sømandscitat. 
Det er en ualmindelig dårlig idé at drikke saltvand – faktisk kan det betyde den 
visse død. Havvand indeholder nemlig ca. 3,5 procent eller 35.000 ppm (parts per 
million) opløste salte, og det er meget mere end den menneskelige krop kan tåle 
at indtage. Faktisk må drikkevand højst indeholde 500 ppm. Større saltindhold kan 
simpelt hen dehydrere, dvs. udtørre, kroppen. En skibbruden person, der lider af 
væskemangel i forvejen, kan dø af dehydrering efter blot et par glas saltvand. Sal-
tet påvirker trykket i blodstrømmen, og cellerne begynder derfor at udsende vand 
for at regulere balancen i kropsvæskerne (osmose). Når vandet kommer ud i blod-
strømmen, opstår der to alvorlige problemer. Enten stiger blodtrykket til et døde-
ligt niveau, eller cellerne mister så meget vand, at de går til grunde pga. udtørring.

Rent drikkevand er ikke en selvfølge alle steder i verden, men Danmark har noget 
af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde 
grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand der er rent og 
smager godt. Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen eller kommer 
i forbindelse med fødevarer, skal overholde de fastsatte kvalitetskrav for drikke-
vand. Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet, og de fører tilsyn 
med, om vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Drik-
kevandets kvalitet kontrolleres af vandforsyningerne. Kommunerne skal godkende 
vandforsyningernes kontrolprogram. 
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Opbevaring af drikkevand
I større både er der ofte indbygget vand-
tanke af enten plast eller stål. Plast bli-
ver mere og mere fremherskende. Disse 
vandtanke fremfører vandet til tappeste-
derne med enten inline pumper, der er 
neddyppet i tanken, eller trykvandspum-
per der sidder tilkoblet tanken. Det skal 
gøres meget klart, at alt udstyr til drik-
kevandsinstallationen skal være udført 
i fødevaregodkendte materialer. I frem-
stilling af plast indgår der udover monomere en række kemiske stoffer som blød-
gørere, stabilisatorer, farvestoffer mv. Der er fastsat EU regler for plast til kontakt 
med fødevarer i forordning 10/2011. I disse regler er der bl.a. en udtømmende 
positivliste over, hvilke monomere, additiver og andre udgangsstoffer der må be-
nyttes. For alle stofferne eller for stofgrupper på denne liste er der grænser enten 
som en totalmigrationsgrænse eller som specifik migration. Total migrationsgræn-
sen er fastsat i EU og betyder, at det generelt ikke accepteres, at der totalt afgives 
mere end 60 mg stof/kg fødevare fra plast, uanset om stofferne er vurderede som 
sundhedsskadelige eller ej. Det skyldes, at man heller ikke af hygiejniske grunde vil 
have afsmitning fra plast til maden.
Plastbestemmelserne indeholder specielle regler for plastvarer, hvori polyvinylch-
lorid (PVC) indgår. Monomerindholdet af vinylchlorid (VCM) er reguleret dels som 
indhold i plasten, dels som indhold i fødevarerne. Køber man en ny vandtank kan 
man naturligvis forvente at den er fødevaregodkendt. Mere kritisk er måske valget 
af slanger, hvor man ikke bare skal bruge hvad man har på hylden. Disse skal selv-
følgelig også være fødevaregodkendte.

Lagring af vand
Holder vand i evigheder?? Svaret er ja!
Hvis vandet er dækket til og af god kvalitet, kan det i princippet stå i tusind år. Det 
gælder også vand, der er tappet fra vandhanen. Der skal være meget lidt organisk 
materiale i vandet, men det meste drikkevand opfylder dette krav. Så længe det er 
opbevaret i en lukket tank, som ikke afgiver stoffer, kan det stå i årevis, uden at det 
bliver farligt at drikke det. Mikroorganismer har ligesom os 3 fundamentale livs-
nødvendigheder. Mad, vand og varme. Mad er derfor det eneste sted vi rigtig kan 
sætte ind. Derfor skal tankene holdes pinligt rene og uden biofilm. Havtemperatu-
ren i de danske farvende rimelig kølig det meste af året, men dette er ikke en sik-
kerhed i sig selv, da der findes mange forskellige kuldeelskende/tålende bakterier.
I praksis vil man have et jævnt forbrug af vand i sin lystbåd, og dermed tømme 
tanken jævnligt. Langtidsopbevaring af ferskvand er derfor primært nødvendig for 
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langturssejlere på store oceanpassager. For den gennemsnitlige sejler, vil det være 
en typisk forårsrutine at desinficere sin vandtank. Hertil findes mange velegnede 
midler. Herefter skal det være muligt at benytte ferskvandssystemet i løbet af som-
meren uden yderligere kemi. Der findes mange typer desinfektionstabletter der 
kan ”sikre” vandet. Men efter min bedste overbevisning er det overflødig, hvis man 
er kritisk med det vand man fylder i tanken.

Anduver man havne i udlandet med tvivlsom vandkvalitet, skal man tænke sig 
grundigt om inden man fylder tanken. Her vil desinfektionstabletterne være på sin 
plads.

Forurening af vand
Man skiller forurening af vand i 3 typer.
• Mikrobiologisk
• Kemisk
• Fysisk
Mikrobiologisk
Vand kan enten være sterilt (bakteriefrit), eller konta-
mineret med bakterier. Man kan ikke sige at noget er 
”næsten” sterilt, da sterilitet er et absolut begreb - enten 
eller. Det man især frygter ved mikrobiologisk  kontami-
nering er en fækal forurening, hvor tarmbakterier kan 
spores i vandet. Typisk analyseres vand for tilstedevæ-
relse af bakterien E.coli, ikke fordi den i sig selv altid er 
patogen (sygdomsfremkaldende). Men i højere grad fordi den benyttes som ”in-
dikatororganisme”. Hvis man sporer E.coli i drikkevand er det et tegn på en frisk 
fækal forurening, hvor der meget let kan være patogene organismer tilstede, både 
vira og bakterier.
På båden skal man være meget hysterisk med at håndtere spildevand fra septik-
tanke og drikkevandet skarpt adskilt samt have en højt hygiene standard. Har man 
først fået en gang Roskildesyge slæbt ombrod kan den spredes som en steppe-
brand til hele besætningen - og så er den sommerferietur ødelagt. 
Kemisk
Ved kemisk forurening tænkes især på forurening med kemiske 
stoffer. f.eks. pesticider. Den største risiko i forhold til sejlads er at 
få tanken skyllet grundigt efter en evt. desinfektion. Spildt diesel-
olie/benzin er også uheldig at få i drikkevandet, selv i meget små 
mængder.
Fysisk
Ved fysisk forurening menes fysiske elementer i vandes. f.eks. snavs, grus og støv. 
Det er derfor vigtigt at holde området omkring tankpåfyldningen rent.
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Eget vandværk ombord
På større lystbåde er det muligt at producere drikkevand direkte fra havvandet ved 
at udnytte det fysiske princip som hedder omvendt osmose.
Der findes mange forskellige slags vandrensningsmetoder, men alle er enige om, at 
omvendt-osmose (RO-anlæg) renser bedst, og derfor bruges det både i industrien, 
hjemmet og i både. Der findes anlæg, som producerer tusindvis af liter vand i ti-
men.
I omvendt osmose bliver ubehandlet vand presset mod en syntetisk, halv-gennem-
trængelig (semipermeabel) membran, som er gennemtrængelig for vandmoleky-
ler, men ikke for urenheder. (Selv opløste salte tilbageholdes af membranen). På 
den anden side af membranen samles derfor kun rent vand. Membranen har en 
porestørrelse på 0,0001µm eller en titusindedel millimeter. Bakterier er 0,2-1,0µm 
er 0,001 millimeter. Virus er 0,01-0,4µm.
Omvendt osmose fjerner alle forurenende stoffer såsom nitrat, nitrit, fungicider, 
herbicider, medicinrester, hormoner, asbest, bakterier osv. fra vandet.
Søens folk har brugt omvendt osmose til at lave drikkevand af havvand (de-sali-
nering) siden 1950, hvor teknikken blev ’fundet’ af en fyr i Californien. Det smarte 
ved teknikken er, at det udnytter en fysisk lovmæssighed. Mange bryggerier og 
andre industrier, der har brug for rent vand, bruger det. På den måde for man en 
ubegrænset vandresource var høj kvalitet.
Der findes også små rensningsfiltre som mange friluftsfolk bruger. Her kan du suge 
søvand op og presse gennem et filter og fylde en dunk, hvorved der fået drikke-
vand af god mikrobiologisk kvalitet. Kemiske stoffer fjernes dog kun sikkert med 
RO-anlæg.

Konklusion
Som sejler er rent drikkevand meget kristist, da man ikke altid er i nærheden af en 
vandslange. Jeg vil opsumere nogle vigtige huskeregler.
• Hav altid rigeligt vand med
• Brug altid emballage af fødevaregodkendt kavlitet
• Håndter spildevand og drikkevand meget kritisk, det er ikke nødvendigvis en 

god ide at tømme tørklosettet samme sted du fylder vanddunken.
• Vær kritisk med vandkvaliteten, hvis du er under fremmede himmelstrøj og 

ønsker at fylde vandtanken. Betragt vand som et levnedsmiddel!
Håber at artiklen har givet lidt øget fokus på vandkvalitet ombord.
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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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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
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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


