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Det mobile sejlerliv
En forhistorie…..
Når man kigger rundt i havnene i dag må 
vi bare erkende at gennemsnitsalderen 
på den danske flåde af lystfartøjer kun 
peger i en retning – og det er opad. Da 
man i slut 60´erne begyndte at eksperi-
mentere med det nye vidundermateri-
ale – glasfiberarmeret polyester, havde 
ingen den fjerneste ide om at de selv-
samme serieproducerede både ville sej-
le rundt 40 år efter – stadig for mange 
af dem i super sund stand. Tag nu bare 
den danske Bianca 27, der for mange står 
som ikonet for dansk bådbygger traditi-
on når det er bedst. Den første Bianca 
27 var ironisk nok en træbåd, produceret 
som skabelon for en støbeform. Herefter 
blev over 600 produceret, både til selva-
petering eller som fuldt værftsapetering. 
Selvom disse solide både kan holde en 
årrække endnu med den rigtige omsorg, 
er det vigtigt at markedet fornyer sig lø-
bende. Siden finanskrisen satte i 2008 
bremsede bådsalget meget op. Båd er jo 
en luksusting som kan undværes (selv-
om det er svært). Siden 2008 er der dog 
begyndt at komme mere gang i salget 
af både igen. Danboat som er den dan-
ske brancheforening for bådforhandlere 
melder om stigende salg. Det er naturlig-
vis rigtig glædeligt. 

Men det er er sket siden de glade 60´ere 
er at, ”forbruget” af båd er blevet an-
derledes. Og det er også dette ændrede 
forbrug der kan presse havne og klubber 
til at tænke nyt. Bådejerskabet er blevet 
meget mere individualistisk, og mindre 
foreningspræget. Den ”klassiske” måde 

at have båd på, hvor man har en motor-
båd eller sejlbåd, har en havneplads, er 
medlem af den lokale klub/forening og 
bakker op om det sociale liv og klubar-
bejde….eksisterer naturligvis i stor grad 
STADIGVÆK. Men nye vinde blæser, og 
det bliver klubberne nødt til at reagere 
proaktivt på, fremfor at blive mavesur 
og drømme sig tilbage til ”de gode gamle 
dage”. 

Det der er sket er en voldsom vækst i 
udbredelsen af trailerbare både, som for 
den enkelte giver en enorm frihed. Men 
det betyder også – hvis havnene ikke til-
passer sig – bliver overflødige.

Jeg er selv trailerbådsejer, og bliver som-
metider mødt af ældre mennesker at det 
ikke er ”rigtig” sejlads. Men hvad er rigtig 
sejlads?? Er man kun en rigtig sejler hvis 
man tøffer rundt i en Saga 27 med ter-
mokaffe på kanden??. 

Hvorfor trailerbåd
Trailerbåde er en blandet størrelse, men 
i min definition en båd som kan træk-
kes af en almindelig fornuftig familiebil. 
Det vil sige i størrelsen fra 14 til 20 fod. 
Om det så er en åben havjolle eller en 
fuldblods trolling maskine er i princippet 
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ligegyldig, da nødvendighed af havnens 
faciliteter er omtrent de samme.

De åbenlyse fordele ved trailerbåde er 
i sagens natur mobiliteten. Man er ikke 
længere bundet til et fast udgangspunkt. 
Vil man en dag på Nordsøen og fiske og 
den næste på tur i Søhøjlandet ved Sil-
keborg – ja så kan man det. Jeg har selv 
haft fast bådeplads i Aalborg og sejlet ud 
derfra. Det var fint, men betød også at 
jeg skulle bruge rigtig lang tid hvis jeg vil 
en smut til sydfynske øhav. I dag klares 
turen på få timer.

Et andet vigtigt argument er det økono-
miske. Ved at have båden til at stå på en 
trailer på bopælen, har jeg nogle langt 
lavere driftsomkostninger. Ingen havne-
plads, ingen kranløft, mindre vedligehold 
(f.eks. kan man undlade bundmaling). 
Bedre nattesøvn når stormene hyler og 
jeg ved båden står sikkert på land. Tilsyn 
er lettere og helt åbenlyst kan den ikke 
synke.

Populært sagt kan man sige jeg har ”boat 
on demand”. Dvs. meget lidt vedligehold 
i forhold til sejltimer.

Ulemper med trailer
Når man aktivt tilvælger en trailerbåd, 
laver man naturligvis også nogle aktive 
fravalg. Størrelsen er den vigtigste be-
grænsning. I både op til 20 fod får man 
naturligvis ikke masser af plads, og flere 
sovekabiner. Pantry og toilet er typisk 
også noget man må se skrumpe ind til 
ikke ret meget. Når båden skal kunne 
trækkes op og ned af en trailer bliver 
vægten lige pludselig meget mere afgø-

rende, end for en båd der lever det me-
ste af sit liv i vandet – og håndteres af en 
mobilkran når den skal op. Når først din 
båd er oppe på traileren er den ikke læn-
gere en båd, men et stykgods som bliver 
en del af et kørende vogntog. Her spiller 
helt andre regler om kørekort og vægt-
grænser ind. Mere om det senere.

Hovedparten af trailerbådene bliver 
fremdrevet med påhængsmotorer, an-
dre især daycruisere og speedbåde med 
indenbords benzinmotorer med uden-
bords drev. Diesel er ”no go” alene pga. 
af vægten.

Moderne 2 & 4-takts indsprøjtningsmo-
torer er i dag meget støjsvage, økono-
miske og ikke mindst særdeles driftssik-
re. Derfor som alternativ, fuldt på højde 
med marine dieselmotorer. Mange på-
hængsmotorer i 50-100 hk klassen ligger 
med et brændstofforbrug på omtrent 
0,7-0,8L/sømil. 

Det sociale aspekt
Det sociale aspekt for trailerbådsejere 
er stadig vigtig, men oftest vælges et 
mere interessespecifikke fora at mødes 
i, fremfor den klassiske klubaften – hvor 
selve det at have båd er fællesskabet. I 
dag opstår nye fællesskaber, især opstar-
tende på de sociale medier, hvor med-
lemskab søges pga. en specifik interes-
se – inden for sejladsområdet. Et godt 
eksempel på dette er Facebook gruppen 
Nordjysk Småbådsklub, der fungere som 
samlingspunkt og vidensdelingsplatform 
for tusindvis af småbådsfiskere. Det at 
være bådejer er ikke længere målet i sig 
selv, men midlet til at dyrke en specifik 
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maritim interesse.

Hvad kan havnene gøre?
Havnenes økonomiske fundament er at 
udleje og sælge havnepladser. Dette er 
ikke hvad trailerbådsejerne har brug for, 
og derfor kommer trailer bådene let til at 
være 2. rangerende.

Da trailerbådene i princippet kan kla-
re sig selv uden en havn, bliver havnen 
nødt til at tænke smart og langsigtet. Jeg 
har personligt været i mange havne, hvor 
forholdene for trailerbåde ikke er opti-
male – langt fra. Der kan ikke laves en 
konkret skabelon for en god trailerhavn, 
men her er nogle ideer:

Godt slæbested
Definition for et godt slæbested er en 
fuldstøbt rampe som, ikke er ret stejl og 
hvor der er støbt beton helt ud til bun-
den. En skarp afslutning lige ved vand-
kanten er kritisk hvis koblingspunktet kik-
ser – så hænger man på kanten. Der skal 
gerne kunne tilkøre to biler adgangen, og 
der skal være rigelig med broplads til for-
haling mens bilen parkeres. Slæbestedet 
bør have separat tilkørsel, så man ikke 
en varm sommerdag skal slås med is-ki-
osk turister og badegæster. Oversigtsfor-
holdene skal være fine og med masser 
af parkeringsmuligheder. D er skal også 
være en god plads til flere vogntog kan 
klargøres før og efter sejlads, for at opta-
ge rampen i kortest mulig tid.

Ydersiden af bådebroerne skal være af 
glat træ hvor ordentlig fendering er mu-
lig. Der ses eksempler på flydebroer hvor 
stolperne er på ydersiden. Herved skal 

glasfiberbåden fortøjes på galvanisere-
de profilrør. Det er noget skidt. Prisen 
på at benytte slæbestedet skal stå mål 
med standarden, men der er dog typisk 
en smertegrænse. Ofte har havnene et 
årskort til en fair pris, men det er en ud-
fordring hvis man bruger forskellige hav-
ne. En slags ”frihavnsordning” her kunne 
være perfekt. Hvis prisen bliver for høj 
fravælges havnen, eller man finder andre 
kreative løsninger. 

Servicefaciliteter
Havnene bliver nødt til at tænke på sig 
selv som en blanding mellem en tanksta-
tion og campingplads. Hvad har sejlerne 
brug for?

• Brændstof
• Trykluft
• Højtryksrenser/vaskeplads/gennem-

skylning af motor
• Proviantering
• Motorservice/havneservice
• Indendørs hal til (vinter)opbevaring
• Overnatning, shelter, mobilehome, 

et par værelser
• Køkkenfaciliteter
• Fiskerenseplads
• Indfrysningsmulighed, måske ismas-

skine
• Toilet og bad
• WIFI
• Tømning af spildevand
• Automat med fiskegrej, hvis relevant
• + Meget andet

Der er rigtig mange muligheder for ind-
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tjening, da trailerfolket ofte gerne vil be-
tale for den rigtige service. Men ja det 
fylder stadig ikke tomme pladser op i 
havnene, men det giver et tilhørsforhold 
til en lokal havn, og kan blive et naturligt 
førstevalg den dag båden bliver for lille.

Bådtrailer og ansvar
En af bagsiderne ved at være trailerejer 
er, at du påtager dig et stort ansvar for at 
sikre korrekt anvendelse af bådtraileren. 
Du bliver selv ”vognmand”, men de for-
dele og ulemper det medfører. 

Når du kører med din lille havetrailer er 
det normalt lige ud ad ”landevejen”. Men 
når du pludselig læsser op til 1500kg bag 
efter bilen, bliver det straks mere kritisk. 
Korrekt surring, dæktryk, kugletryk, lys 
og afmærkning skal være i orden. Små 
sjuskefejl kan blive fatal ved katastro-
feopbremsning. At man ”bare lige” skal 
køre 5 km hjem, er ikke nogen undskyld-
ning for at slække nogen steder. 

Båden skal være fuldstændig fastspændt 
og det er vigtigt, at lasten er placeret kor-
rekt på traileren, så vægten på anhæn-
gertrækket er korrekt.

Kugletrykket betegner den vægt, som 
traileren hviler med på anhængertræk-

kets kugle. Loven foreskriver, at kugle-
trykket skal være mere end 4% af det 
samlede påhængskøretøjs vægt og 
mindst 25 kg. Hvis traileren vejer 1300 
kg, skal kugletrykket være på mindst 4% 
af 1300 kg = 52 kg.

Er kugletrykket for lavt, bliver traileren 
meget ’levende’ at køre med, og kan let 
komme i slinger. Vægten kan let kontrol-
leres ved hjælp af en personvægt eller en 
rigtig kugletryksvægt. 

Personvægten placeres direkte under 
kuglehovedet. En rundstok afpasses i 
længden, så vognen står vandret og et 
mindre stykke træ fordeler trykket på 
vægten.

Alle biler som er indregistreret med træk, 
skal være forsikringsdækket med en an-
svarsforsikring med trailerdækning. Hvis 
du laver en ansvarspådragende handling 
er, det således bilens ansvarsforsikring 
som dækker skaderne overfor en impli-
ceret modpart. Skader på egen bil og båd 
dækkes alene af egen kaskoforsikring på 
hhv. båden og bilen. Hvis forsikringssel-
skabet kan påvise grov uagtsomhed fra 
din side, kan de føre erstatningsansvaret 
videre til dig, når de har betalt modpar-
ten. Grov uagtsomhed kan være mang-
lende surring eller en trailer i forfald. 

Trailere er forholdsvise dyre i indkøb, og 
det kan derfor være nærliggende at væl-
ge den absolut mindst mulige trailer til 
formålet. Det er dog kritisk, da du her-
med hurtigt risikerer at køre med over-
læs. Før man har set sig, om har man 
hurtigt læsset et par 100kg grej i båden. 
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Alene ankergrej, brændstof og elektrisk 
ophalerspil/batteri er en tung post. Så 
køb derfor så vidt muligt at nummer 
større trailer. 

Hvis du bliver stoppet med en for tungt 
lastet trailer, kan du risikere at få en 
bøde. Størrelsen afgøres af, hvor mange 
procent overvægt, der er på traileren. 
Bøden er 75 kr. pr. procent overvægt, 
dog mindst 1.000 kr. Vurderer politi-
et desuden, at vogntoget er til fare for 
færdselssikkerheden, kan du få en betin-
get frakendelse af kørekortet. De to ting 
kan også kombineres.

Bådtrailere er ikke omfattet af reglerne 
for periodesyn og bliver derfor ikke ind-
kaldt til syn som fx biler. I stedet skal de 
til syn ved ejerskifte (hvis de er ældre 
end 5 år), import eller hvis der sker kon-
struktive ændringer på dem. Da traileren 
således ikke indkaldes til syn påhviler det 
ejeren at holde den i forsvarlig stand.

Tempo 100 godkendelse
Fra 1. juli 2016 blev det tilladt 
for bilister med påhængskø-
retøjer at køre op til 100 km/t 
på motorveje i Danmark, hvis camping-
vognen/påhængskøretøjet er godkendt 
og mærket i en synshal efter den danske 
ordning.

De nye regler imødekommer et ønske, 
der længe har været fra danske bili-
ster, om at campingvogne og andre på-
hængskøretøjer kan blive godkendt til 
Tempo 100-kørsel i Danmark. Ordningen 
indebærer, at et køretøj med camping-
vogne, påhængsredskaber og trailere, 

som er godkendt og registreret til Tempo 
100-kørsel, kan køre op til 100 km/t på 
motorvej (mod 80 km/t i dag) og op til 80 
km/t på andre veje end motorveje (mod 
70 km/t i dag).

Tempo 100 godkendelsen kendes også 
fra Tyskland, Den danske og tyske model 
er dog ikke ens. Færdselsstyrelsen har 
dog kontaktet tyske myndigheder for at 
drøfte muligheden for gensidig anerken-
delse af landenes Tempo 100-ordninger.

Vigtigt!
Inden du kommer i synshallen, for at få 
godkendt din bådtrailer til Tempo-100 
kørsel i Danmark, kan du kontrollere føl-
gende:

• At bådtrailerens dæk er godkendt til 
min. 120 km/t. (Min. L-mærkning)

• At bådtrailerens dæk er under 6 år 
gamle (Fx betyder ”1115”, at dækket 
er produceret i uge 11, 2015)

• At dækkenes loadindeks svarer til 
det tilladte akseltryk

• At bådtraileren er forsynet med 
bremser og hydrauliske støddæm-
pere - gælder ikke bådtrailere under 
750 kg.

• At bådtraileren har en ISO tilkobling 
eller at bilen har et stabiliseringssy-
stem - gælder ikke bådtrailere under 
750 kg.

Hvad skal din bil veje?
Din bil eller bådtraileren må maksimalt 
veje 3.500 kg., samtidigt skal bådtraile-
ren have bremser, hydrauliske støddæm-
pere og ISO-tilkobling. Er din bådtrailers 
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totalvægt fx 1.500 kg., kræver det et kø-
retøj med en køreklar vægt (egenvægt + 
drivmidler og fører) på 1.500 kg.

Bådtrailer under 750kg
Mindre bådtrailere, som typisk er uden 
bremser, hydrauliske støddæmpere og 
ISO-tilkobling, med en total vægt på fx 
500 kg., vil kræve et trækkende køretøj 
med en køreklar vægt på mindst 1.667 
kg.

Hvor ofte skal bådtraileren til periodisk 
bilsyn?
Har du en bådtrailer under 750 kg., skal 
den ikke synes hvert 2. år. Er bådtraileren 
over 750 kg., skal den til syn hvert 2. år.

Pris?
Prisen for selve Tempo-100 Danmark 
godkendelsesattesten er ca. 500 kr. inkl. 
mærkat. Dertil kommer prisen på selve 
registreringssynet.

Tempo 100 – en god ide?
DFU mener det er rigtig positivt, at mu-
ligheden for tempo 100 godkendelse nu 
forelægger. Det er selvfølgelig ærgerlig, 
at der ikke forelægger en europæisk 
standard, således man har glæde af cer-
tificeringen uden for landets grænser.

Den helt store fordel er muligheden for, 
bedre at kunne følge anden trafik på 
vejnettet og i mindre grad danne prop 
i trafikken. Dette vil helt sikkert kunne 
mindske risikoen for hasarderede over-
halinger når bilisters tålmodighed slipper 
op.

Men det er også DFU´s holdning, at man 

skal overveje fordele og ulemper for en 
selv. Man skal køre rigtig meget – især 
på motorvej, for at man har nogen stor 
fordel ud af godkendelsen. Forskellen 
på 70km/t og 80km/t på landevej virker 
tillokkende. I virkeligheden ændres ens 
gennemsnitshastighed minimalt, måske 
2-3km/t. Så en tidsgevinst, skal ikke være 
hovedargumentet.

Den økonomiske ”bagside” af medaljen 
– udgiften til periode syn, dæk mv. skal 
man også have i tankerne.

Trailerkørekort (BE & B+)
Når du kommer op i en rimelig størrelse 
trailer, melder spørgsmålet om trailerkø-
rekort sig naturligt. Reglerne har skiftet 
lidt historist set, men vi vil her prøve at 
ridse nyeste 
fakta op.

Der er to fak-
torer man skal 
have for øje:

1. Hvad må bilen trække? 
Bilens tilladte påhængsvognsvægt 
fremgår af bilens registreringsattest. 
Her skelnes mellem påhængsvogne 
med og uden bremser. Disse vægt-
grænser er altid påhængsvognens 
faktiske vægt. Det er altså ikke inte-
ressant, hvad der står på trailerens 
registreringsattest, men hvad traile-
ren vejer i den belæssede stand. Det 
er en vægtgrænse, der skal overhol-
des, for at materiellet kan klare be-
lastningen. Bemærk, at man i visse 
tilfælde kan få hævet den tilladte på-
hængsvognsvægt op over det, bilen 
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oprindeligt er godkendt til at kunne 
trække. Det vil dog kræve at impor-
tøren af bilen giver tilladelse, og en 
sådan tilladelse vil en gang imellem 
være betinget af, at man samtidig 
nedsætter bilens totalvægt. Spørg 
din forhandler eller synshal

2. Hvad må ”kørekortet” trække? 
I mange tilfælde er bilen godkendt 
til at køre med en tungere påhængs-
vogn, end det man må køre med på 
et almindeligt B-kørekort. I sådanne 
tilfælde begrænser kørekortet mulig-
hederne. Med et B-kørekort må du 
køre med enhver trailer, hvis sum-
men af bilens tilladte totalvægt og 
påhængsvognens tilladte totalvægt 
ikke overstiger 3.500 kg. Er trailerens 
totalvægt på 750 kg eller derunder, 
må man dog altid køre med traileren, 
hvis bilen er godkendt til det. Kan du 
ikke opfylde dette, kræver kørslen en 
fører, der enten har B+ (til mellem-
store vogntog) eller et trailerkøre-
kort, B/E. 

Trailerkørekort B/E
Overstiger du B-kørekortets vægtgrænse 
på 3.500 kg, kan du tage et trailerkøre-
kort

Det omfatter:
4 teorilektioner 
6 praktiske timer 
Praktisk prøve 

Et trailerkørekort giver ret til at føre 
vogntog på op til 7.000 kg. 

B+ (til mellemstore vogntog)
Det er muligt at udvide B-kørekortet med 
B+, som giver ret til at føre et vogntog 
med en totalvægt på op til 4250 kg, uan-
set at anhængerens totalvægt overstiger 
750 kg. Undervisning til at erhverve B+ 
vil følge samme plan som undervisning 
til erhvervelse af det trailerkørekort – 
B/E. Forskellen på de to muligheder er, at 
køretimerne og køreprøven vil kunne kla-
res med et mindre vogntog for B+ end, 
hvis du skal erhverve trailerkørekort. 

Priserne for B+ og B/E er tæt på hinan-
den, derfor er det oftest klogt at få B/E 
kørekortet hvis man alligevel skal på sko-
lebænken.

Dansk særregel
”Hvis bilens tilladte totalvægt og kob-
lingsvægt tilsammen ikke overstiger 
3.500 kg, må anhængeren gerne have en 
højere tilladt totalvægt, MEN anhænge-
rens faktiske totalvægt må ikke overstige 
bilens koblingsvægt.”

Henrik Damsgaard Lovmand

Husk foredrag og rundvisning ved 
Han Herred Havbåde 18. Marts 2017
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En lærerig lektion om elinstallationen i din båd
Medmindre man er fagmand på det elek-
triske område kan der ikke læres nok om 
dette emne. Af de mange problemer, der 
kan opstå på vandet indtager de elektri-
ske måske førstepladsen, og hvorfor det?

Mange mener det, at trække en ledning 
og skrue den fast med en terminal i hver 
ende, klemt på med en polygriptang, ikke 
er nogen større kunst. Desværre er det 
ofte sådan, at den ønskede effekt opnås, 
ventilatoren (eller hvad det nu er) funge-
rer. Men hvor længe og hvad nu hvis det 
ikke kun er en simpel komponent man 
har installeret med for tynde ledninger 
og undladt, at sikre installationen med 
en sikring overhovedet?

Hvad der startede, som en simpel han-
dy-mand opgave, kan udvikle sig drama-
tisk med f.eks. brand ombord.

Det er lykkedes DANMARKS FRITIDS-
SEJLER UNION, at engagere en virkelig 
fagmand med stor erfaring i at formidle 
området: EL I BÅDE, nemlig Jens Kock, 
der med en uddannelse, som el ingeniør 
og samtidigt besidder mange års erfaring 
som sejler.

Jens Kock afholder 2 lektioner for DFU 
medlemmer og med mere end 60 af-
holdte lektioner bag sig er det det rene 
guldviden der leveres. Gå ikke glip af det.

Lektionerne afholdes såles:

Øst for Storebælt den 25. marts i Saks-
købing Sportscenter P. Hansens vej 

15, 4990 Sakskøbing kl. 1300. Tilmel-
ding til Bent Hansen og gerne på mail: 
bent@baph.dk eller tlf. 2637 3521

Vest for Storebælt den 1. april i Assens 
tursejlerklubs Næsvej 31, 5610 Assens 
kl. 1300. Tilmelding til Kirsten Hansen og 
gerne på mail: saltofte@hotmail.dk eller 
tlf. 50703780. Lokalet begrænser delta-
gerantallet til 30, så kom først.

Kurset over el-installationer i både
Jens Kock udtaler citat: ”at jeg igennem 
mit virke, igennem mange år indenfor 
sejlsport, har erfaret, at den almindeli-
ge sejler ikke altid har helt check på den 
elektriske installation i deres båd. Des-
uden har jeg oplevet at selv mange pro-
fessionelle firmaer ikke installerer enhe-
derne korrekt, hvilket har afstedkommet 
brand i fritidsbåde og både der synker. 
Her tænkes specielt på bov propel instal-
lation. 

Seminaret er IKKE et ”Power Point” show, 
men anskueliggjort med fysiske eksperi-
menter på stedet, og der vil blive vist en 
del komponenter, både dårlige og gode.”

Seminariets indhold: 

1. Gennemgang af Ohms lov på en 
forståelig måde, vist med eksem-
pler med en akkumulator og diverse 
komponenter, således at man bagef-
ter har en forståelse af principperne.

2. Gennemgang af en akkumulators 
virkemåde (amperetimer defineres), 
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herunder hvad man skal tage sig i agt 
for. Akkumulatorens karakteristika, 
opladning, afladning (fra motor og 
landlader), dybdeafladning. Krav til 
motorgenerator og land lader. Hvad 
må man installere, og hvad må man 
ikke.

3. Farerne ved akkumulatoren: Syrefa-
re, brandfare, personskader.

4. Ledningssystem, hovedafbryder, 
herunder ledningstværsnit, effekt / 
spændings tab. Samling af lednin-
ger/stik. Brand i ledninger - vist med 
eksempel på stedet. Beskyttelse af 
ledningsnet. Sikringstyper - forskelli-
ge kvaliteter.

5. Installation af instrumenter: Sikrings 
beskyttelse, nominelle spændinger 
til disse.

6. Installation af bov propel og el an-
kerspil, brandfare, personskader. Ek-
sempler på det første vises.

7. Besparelse af strømmen ved bl.a. an-
vendelse af diodebelysning

8. 230 volts forsyning, med udgangs-
punkt i Dansk Standards ISO 13297 
”Fritidsbåde - Elektriske systemer 
- Vekselstrømsinstallationer”. Her-
under jordledningsproblematikken, 
lovkravene og farerne for tæring, og 
hvad man kan gøre.

9. Galvanisk tæring, og hvad man kan 
gøre for at forhindre det. Herunder 
metallers spændingsrække, specielt 

om forkert installerede sø-ventiler, 
og den store risiko dette medføre. 

Plus hvad der måtte komme op af emner.

Generelt handler kurset om sikkerheden 
i vores både, og at værfterne og installa-
tørerne ikke udfører deres arbejde godt 
nok. Forkert valg af komponenter og for-
kerte installationer gør, at sikkerheden 
ikke er god nok. Dette gør at både synker 
eller brander. Kurset går ud på at fore-
bygge disse hændelser.

Under hele forløbet vil der være mulig-
heder for at stille spørgsmål.

Kurset varer almindeligvis 3 timer.

Dette ”diagram” er kun en mindre del af 
installationen i en båd. Hvor mange pro-
blemer er der ikke efter pilene der viser 

frem mod forbrugerne?

I kan glæde jer til en festlig eftermiddag 
med læring og humør, jeg gør ihvertil-
fald.

Bent Hansen
DFU formand
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Skibet Frigga: Istandsættelse og tilbageførelse
Vi er en forening med navnet Friggas 
Venner, der sammen med Multicenter 
Syd i   Nykøbing F har besluttet, at istand-
sætte og tilbageføre skibet Frigga, der 
oprindelig hed Ladye Dora, til hendes 
oprindelige stand så tæt på, som den så 
ud i 1909.

Da Frigga blev bygget i 1909 i Notting-
ham i England til en bankmand, var den 
med dampmaskine, kedel og sejl. I 1934 
blev dampmaskinen udskiftet med en 
dieselmotor.

Under 2. verdenskrig, I 1940, beslaglag-
de den engelske krigsmarine Frigga hvor 
hun lå i Dagenham, sammen med 8 an-
dre skibe, som inspektionsskib.

Frigga blev i 1960, af nogle engelske sol-
dater sejlet til Danmark, der også fortal-
te, at Frigga (Ladye Dora) havde været 
med ved Dunkirk til at evakuerer solda-
terne derfra til England. Til navigationen 
brugte de, blandt andet et kompas fra en 
Lancaster bombemaskine, samt en pej-

leradio, der kunne pejle radiostationer, 
så man vidste hvor man var (radio var på 
denne tid en sjældenhed). Om tingene 
virkede, er nok et spørgsmål, for da de 
så land, troede de at det var Frankrig, 
men det viste sig de stadig var i England. 
Frigga lå de første år i København, og de 
følgende ca. 60 år i Onsevig og Nakskov 
Havn

Det meste af Ladye Doras krigshistorie 
har vi fået bekræfte fra England. Søger 
man på nettet på Ladye Dora kommer 
det frem. Vi har også fundet Ladye Dora 
i Lloyds Register i England og har haft 
stor hjælp af Museum for Søfart, Skibs-
bevaringsfonden, samt andre foreninger 
og private personer med at finde Friggas 
historie. Ud fra det vi nu ved, er Frigga 
(Ladye Dora) det eneste af de små skibe, 
der var med til evakueringen ved Dun-
kirk, som findes i Danmark.

Vi bruger mange kræfter, timer og penge 
på, at få tilbageført Frigga til hendes op-
rindelig stand.

Ialt skal der bruges ca. kr. 950.000 til 
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istandsættelsen og til indkøb af damp-
maskine, kedel og til arbejde, som Skolen 
og vennerne ikke selv kan udføre, Indtil 
nu er stævnen, agterstævnen, samt   kø-
len og ca. 60 svøb i forskellige længder 
skiftet. Tidligere reparationer, som ikke 
var korrekt udført er omgjort, og her til 
sidst er også dæksbjælker og dæk t skif-
tet. Arbejde er udført på Rødbyhavn Bå-
deværft, hvor vi har arbejdet med i det 
omfang det var muligt.

Vi havde besluttet selv at ville lave en ke-
del, der kunne C E godkendes til brug i 
skibe, hvilket har taget os 1 
1/2 år, at få tegnet, styrkebe-
regnet og produceret. Arbej-
det med kedlen er foregået 
på frivilligt basis, og flere 
firmaer var meget behjæl-
pelige. Blandt andet lånte 
vi værkstedet af B. M Steel 
Construction i Bandholm. 
kedlen i blev i januar måned 
2015 C. E. godkendt af firma-
et Inspecta, som i hele forlø-
bet med kedlen, var meget 
imødekommende.

Kedlen kommer til at hedde L. F. kedlen. 
Vi er de eneste i Danmark, som har la-
vet en Dampkedel og fået den C. E. god-
kendt på frivillig basis. Den står nu hos 
Museumsbanen i Maribo, der ved alt om 
dampkedler. De var også med første gang 
der blev fyret op med damp. Det var et 
kæmpe arbejde, at gå i gang med (se film 
på hjemmesiden).

Der skal bruges mange penge til sådan 
en istandsættelse, så Friggas Venner sø-

ger midler hos firmaer, butikker, private 
personer og fonde. Arbejdet med at søge 
er også stort, men der har været stor 
velvilje til at støtte os. Vi har skrevet 72 
ansøgninger og har modtaget større og 
mindre beløb og har været glade for, at 
så mange firmaer, private og fonde ville 
støtte os. Der er mange, der syntes det 
er et spændende projekt vi er gået i gang 
med, hvor ældre håndværker og unge 
mennesker kan være sammen om et fæl-
les projekt til gavn for almenvellet.

Vi har deltaget ved flere Eventer med 
dampkedlen og dampmaski-
nen Bla. Fra Damp til Diesel 
i Maribo, Hajkutter Regatta 
i Nysted og hos Fregatten 
Jylland, hvor der alle steder 
har været stor interesse for 
historien om Frigga og pro-
jektet.

Vi forventer, at Frigga bliver 
klar til at sætte i vandet i maj 
måned 2017, hvor den så vil 
få fast havneplads i Nakskov, 
hvor vi så vil kunne vise Frig-
ga frem, fortælle historien 

og sejle nogle ture på fjorden.

Frigga skal være med til, at brande Lol-
land Falster, deltage i events og andre 
ting rundt omkring i landet. På Friggas 
Venner hjemmeside, er der mange der 
følger os med historie og mange billeder, 
så hvis interessen er der så kig på hjem-
mesiden. 

Vi har afholdt åbent hus på Multicenter 
Syd 1 gang og 2 gange hos Rødbyhavn 
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Bådeværft, med mange besøgende. 
Dampmaskinen og kedlen har så været 
fyret op og Dampmaskinen har kørt.

For at komme ud at sejle med Frigga skal 
man være medlem af vores forening, der 
er flere måder at være medlem på.

Er i ude at sejle, og ser et skib med røg i 
skorstenen kan det være Danmarks stør-

ste Dampskib i træ, så glæd jer.

Vi håber at i syntes det er et spændende 
projekt vi er i gang med, vi kommer ger-
ne og fortæller om det hvis interessen er 
der.

For Friggas Venner, Røg og damp
Leif Salle Nielsen

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

http://friggasvenner.123hjemmeside.dk

Nyt fra kassereren
Så burde alle have betalt kontingent for 
2017. Det er desværre ikke tilfældet, da 
vi har måttet sende et par hundrede ryk-
kere ud. 

Nå. Men det er forløbet fint, så ingen be-
klagelse fra mig udover beklagelse over 
postvæsenet. At nogen fik opkrævningen 
efter, den skulle have været betalt, det 

kan jeg kun undskylde.

Hvem skulle tro, at vi i vores tekniske 
samfund, hvor man planlægger rejser til 
Mars, ikke kan planlægge en forsendelse 
i Danmark. Beklager.

Med stormende hilsen fra
Kassereren
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Ændrede regler styrker deleøkonomi og foreningsliv
Udlejningsreglerne for fritidsfartøjer skal 
forenkles, så det bliver lettere for private 
fritidssejlere at dele og udleje deres båd. 
Samtidig moderniseres reglerne, så fri-
villige organisationer selv kan afholde 
fritidssejlerprøver og udstede prøvebe-
viser.   

Pressemeddelelse 7. november 2016 
udsendt af Søfartsstyrelsen
Fremadrettet bliver det lettere for pri-
vate fritidssejlere at leje deres båd ud. 
Nu sender Søfartsstyrelsen nemlig en ny 
bekendtgørelse i høring, som skal forenk-
le udlejningsreglerne for fritidsfartøjer, 
bl.a. ved at stille samme sikkerhedskrav 
uanset om et fartøj anvendes til privat 
sejlads eller deles med andre. Der æn-
dres ikke på de eksisterende sikkerheds-
krav

Erhvervs- og Væktsminister Troels Lund 
Poulsen:
”Der er et stort uudnyttet potentiale for 
deleøkonomi inden for fritidssejlads, hvor 
blandt andet alt for komplicerede regler 
har gjort det svært for private fritidssej-
lere at udleje deres båd, når de ikke selv 
bruger den. Det vil vi nu lave om på. Ini-
tiativet her er en del af regeringens kom-
mende strategi for deleøkonomi, som 
skal fremme deleøkonomien i Danmark.”

De ændrede regler betyder blandt andet 
at:

• den nuværende regulering for udlej-
ningsfartøjer, i forhold til hvilket far-
vand fartøjet besejler, fjernes.

• sikkerhedskravene til gasanlæg om-

bord kommer til at svare til reglerne 
på land.

• der sker en generel forenkling og 
præcisering af reglerne, så det bliver 
mindre tidskrævende og administra-
tivt tungt for private fritidssejlere at 
gøre sig bekendt med hvilke regler, 
de skal opfylde, når de ønsker at leje 
eller dele deres båd med andre.

Samtidig sendes yderligere en ny be-
kendtgørelse om fritidssejlerbeviser i 
høring, som har til formål at styrke de 
frivillige sejlklubber ved at øge bruger-
inddragelsen i forbindelse med afholdel-
se af prøver til bl.a. duelighedsbevis.

Erhvervs- og Væktsminister Troels Lund 
Poulsen:
”Helt konkret vil vi lave en ny model for 
fritidssejlerprøverne, så de er mere tids-
svarende, så sikkerheden styrkes, og så 
de frivillige sejlklubber får bedre ramme-
vilkår for deres uddannelsesaktiviteter. 
Blandt andet skal organisationerne have 
mulighed for at ansøge Søfartsstyrelsen 
om godkendelse til at afholde prøver og 
udstede beviser, ligesom de vil kunne be-
myndige censorer til fritidssejlerprøver-
ne.”

Desuden skal prøverne udformes, så de 
imødekommer efterspørgslen hos sejler-
ne i tæt samarbejde med fx deres lokale 
sejlsportsklubber. Ønsket om øget bru-
gerinddragelse og styrkelse af det frivilli-
ge foreningsliv har været et stærkt ønske 
fra fritidssejlerorganisationerne selv. 

Det er planen, at de nye regler kan træde 
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i kraft 1. januar 2017.

Gennem en møderække i Søfartsstyrel-
sen var DFU orienteret om styrelsens 
ønske om, at ændre ansvarligheden for 
Fritidssejlernes uddannelser til, at værre 
tættere på sejlernes egne organisationer, 
hvilket vi bifalder.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket intenst 
med, at ”søsætte” en non-profit organi-
sation, parallel med og drevet af DFU, 
der i samarbejde med private kursusud-
bydere, aftenskoler og klubberne samt 
DFU bemyndigede censorer, skal vareta-
ge denne vigtige opgave.

Søfartsstyrelsen beskriver, i Bekendtgø-
relsen (1641 af 12/12/2016), at de or-
ganisationer, der søger om godkendes, 
skal have et kvalitetsstyrings system for, 
at kunne følge og korrigere indholdet og 
kvaliteten af kurserne, således sejlernes 
faglige og sikkerhedsmæssige kompe-
tencer ikke kompromitteres.

 Udstedelse af Kompetence beviser (cer-
tifikater) for beståede prøver og registre-
ring af beviserne, samt de bemyndige 
censorer er ligeledes et krav for opnåelse 
af organisationens godkendelsen.

Undervisningen skal, som minimum, op-
fylde Søfartsstyrelsens krav til indholdet 
af det enkelte kursus, hvilket kontrolle-
res af den bemyndigede organisations 
(DFU), der fastsætter kravene til prøve 
aflæggelserne. Kravene er endvidere et 
af Søfartsstyrelsens krav til organisatio-
nerne, sammen med kvalitetskontrollen, 
for opnåelse af godkendelsen som en be-
myndiget organisation.

Enhver vil kunne skimte et meget kon-
kurrence præget uddannelses marked, 
hvor flere bemyndigede organisationer 
vil kunne konkurrere på økonomi og mi-
nimum overholdelse af kravene. Her kan 
en sammenligning med Speedbåds køre-
kortet, med garanteret bevis på en lør-
dag, være et skræmmende billede. 

DFU vil aldrig falde i den grøft, men 
tværtom søge, at fastholde et højt ni-
veau, til gavn for fritidssejlernes faglig og 
sikkerhedsmæssige standard, og, at den 
største pung ikke dominerer.  Nøgleordet 
for DFU vil fortsat være: En kvalitativ og 
sikker sejlads.  

For én mindre organisation, som DFU, 
er opgaven betragtelig, men trods dette 
er bestyrelsen besluttet på, at være en 
kompetent medspiller på uddannelses-
området.

Her er et historisk tilbageblik på sin 
plads, idet uddannelsen vi i dag kender 
som Dueligheds beviset første gang blev 
udbudt af Dansk Motorbåds Union i 
1932. DFU er fortsættelsen af DMU, så vi 
har nu muligheden for, at fortsætte hvad 
der den gang blev startet.  

Deleøkonomi
At Erhvervs – og Væktsminister Troels 
Lund Poulsen, i samme pressemeddel-
se, introducerede deleøkonomi, som en 
mulighed for private både kom unægte-
lig bag på os.

DFU er ikke modstander af privatudlej-
ning af både, men der er forhold der skal 
være klart for udlejeren (bådejeren), og 
disse kan være væsentlige, for den en-
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kelte bådejer, om udlejningen er en rigtig 
god ide. F.eks.

Forsikring på båden. DFU`s aftale om 
ansvarsforsikring med YACHT-POOL om-
fatter ikke udlejning af både, ref. Policens 
§ 2. Bådejeren har endvidere også ansva-
ret for, at den udlejede båd er sikkerheds 
mæssigt udrustet og i en sødygtig for-
svarlig stand!

Indtægten ved udlejningen er skatte-
pligtigt som en personlig indkomst. Om-
kostningerne ved udlejningen kan mod-
regnes, men skal fordeles efter andelene 
mellem erhvervs og privat benyttelse.

På forespørgsel udtaler skat!

1. Forbrug af brændstof, vand og el i 
forbindelse med udlejningen kan fra-
trækkes indtægten.

2. Erhvervsmæssige udgifter til plads-
leje, forsikringer, vedligeholdelse og 
afskrivninger på båden, kan fratræk-
kes i forholdet til privat og erhvervs 
mæssige benyttelse. 

Om egne regnskabsevner er tilstrække-
lige, eller en revisor skal konsulteres er 
nok en tanke værd. 

Hertil kommer en placeringen af ansvar 
for skader på båden og dets tekniske ud-
styr, hvem skal betale?

En aftale med en lejer, hvis sejlkund-
skaber og tekniske forståelse er ukendt, 
kræver en dækkende skriftlig kontrakt 
med et depositum, der minimum kan 
dække kaskoforsikringens selvrisiko.

Bent Hansen
DFU formand
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Det er desværre stadig aktuelt – HUSK – NU
I 2016 omkom 6 personer i forbindelse 
med Søsport. Alt efter hvilke grupper af 
personer man tæller med i statistikken. 
Der er tal der viser at der har været 8 
dødsulykker i forbindelse med fiskeri i år 
2016.

Hvordan man tæller, har ikke DFUs sto-
re interesse, det DFU hæfter sig ved er 
følgende: 75% af de omkomne, havde 
ikke redningsvest på, og det var primært 
mænd over 50 år.

Et studie har vist følgende:
• Kun personer under 16 år ad-

skiller sig positivt i brugen af 
vest (81%). 

• Kvinder bruger mere vest end 
mænd (62% vs. 55%)

• Personer i kuttere og motor-
båd bærer mindst vest (23% vs. 
22%)

• Fiskere udgør en særproblema-
tik. Kun halvt så mange bruger 
vest (26%)

• Børn i både har ikke betydning 
for om de voksne bruger vest.

• Der er regionale forskelle i bru-
gen af vest men ikke meget.

Noget kunne tyde på, at brugen af red-
ningsvest er socialt bestemt, og at skibe-
rens holdning er meget afgørende. Så vi 
vil opfordre til, at alle altid bruger vesten 
når de sejler ud, det vil glæde mange, 
ikke mindst de nærmeste pårørende og 
DFU.

I Norge er der en lov, som gør det obli-
gatorisk at bruge af redningsvest ved sej-

lads. Det kan der være mange holdnin-
ger til, men det er en effektiv og ”billig” 
”forsikring”, at bruge redningsvest, så 
snart man begiver dig ud på havet, og 
hvis det suppleres med en mobiltelefon 
i en vandtæt lomme, så har man gjort sig 
selv en meget stor tjeneste, hvis uheldet 
er ude.

Godt nyt på vej, som kan gøre en forskel
I Søsportens sikkerhedsråd/Sejl Sikkert 
sekretariatet arbejdes der blandt andet 
på en opgradering af ”Sejl Sikkert” Ap-
pen. Det er hensigten med den opdate-
rede App, at det bliver muligt af afgive 
alarm/signal i to niveauer og samtidig 
angive position. 

Der er indledet et samarbejde med det 
udenlandsk App firma, som har erfaring 
inden for området.

En af de andre ting, som den opdatere-
de App gene skulle kunne, er mulighe-
den for at indlægge sejlrute og tidspunkt 
for forventet start og slut tidspunkt for 
hver enkelt sejltur. Overskrides disse 
tidspunkter ønskes det, at der afsendes 
besked/alarmering til en person eller 
myndighed. 
Det er ligeledes et ønske til den nye App, 
at hver sejler kan opretter sig selv og sin 
båd med billede mv. som kan sammen 
kobles med en alarm/signal melding.
Næste skridt, bliver udvikling et arm-
bånd, med en rød og grøn knap, til brug 
for afgivelse af alarmsignal ”jeg er i fare” 
og en knap til at afgive signal om ”jeg har 
brug for assistance”.
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Årets fællesbegivenhed - Bådshovet i Frederica
For jeg ved ikke hvilken gang udstil-
ler DANMARKS FRITIDSSEJLER UNI-
ON på den indendørs udstilling BOAT 
SHOW2017.

Vi har i år besluttet, at præsentere Uni-
onen med en ny stand og har sammen 
med Johansen Design udviklet materiel, 
hvor værdierne om familiesejlads med 
hygge og fritidsaktiviteterne, som blandt 
andet lystfiskeri fremhæves.

Udstillingen er åben i dagene: 24. – 26. 
februar & 2. -5. marts, Med GRATIS AD-
GANG for børn og unge op til 14 år. 

Rabat billetter (i et begrænset omfang) 
er udleveret til DFU`s medlemsklubber, 
hvorfra i vil kunne få nogle stykker. Bil-
letter kan også, med 20 kroners rabat, 
købes over nettet WWW.BOATSHOW.
DK , Benyt rabatkoden: BOAT2017.DFU 
medlemmer kan også henvende sig til 
sekretariatet og få rabat billetter sendt, 
efter først til mølle princippet, idet antal-
let er begrænset. Sekretariatet kontaktes 
på tlf.nr. 7022 9195 eller på mail:  dfu@
dk-dfu.dk.  

Klubben eller Bådelauget kan også med 
fordel arrangere et fælles besøg på mes-
sen og købe rabatbillet på nettet med 
Grupperabat (ved køb online i forsalg 
min. 10 personer) kr. 80,-  Boat Show 
2017 har forsøgt, at udligne ”Storebælt-
stolden” for besøgende fra Østdanmark, 
således:

Få rabat på entrebilletten og på hjem-

tursbilletten over Storebælt, når du skal 
besøge BOAT SHOW 

Gå på Storebælts hjemmeside, tryk Be-
stil Bizz og derefter Bliv medlem af Club 
Storebælt. Følg Storebælts anvisninger - 
udfyld og print din Voucher og medbring 
den til udstillingen. Kør igennem Bro-
Bizz-banerne på udturen, hvor du beta-
ler normalpris med din BroBizz. 

Fremvis din Voucher i MESSE C ved bil-
letkøbet og spar 20% på entréen. Ved 
køb af entrébilletten online opnår du ra-
batten ved at benytte invitationskoden 
”STORE”. Ved fremvisning af din Voucher 
i MESSE C’s Information kan du købe en 
hjemtursbillet over Storebælt til reduce-
ret pris inden du forlader BOAT SHOW

Mange er udstillings veteraner, hvorfor 
det er en udfordring, at præsentere de 
gamle dyder og glæder, ved livet som 
fritidssejlere, på nye og spændende må-
der. Efter bedste evne prøver vi, at sæt-
te fokus på hvad DFU altid har stået for 
og glæder os til dialogen med jer over 
en kop hjemmebrygget kaffe og en god 
kage.

Desværre må, vi af messehensyn, ikke 
servere noget mere eksotisk, men en 
pause med dialog og lidt hviletid for fød-
derne, er vel heller ikke af vejen.

På standen vil der være mulighed for, 
at tale med os om DFU`s forsikringsord-
ning, og få et tilbud på DANMARKS mest 
fornuftige Kaskoforsikring. Udgår vi for 
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svar, på et forsikringsspørgsmål, har vi 
DFU`s samarbejdspartner og forsikrings-
specialisten YACHT-POOL repræsente-
ret i hal A, så ingen behøver, at forlade 
Messen uden afklaring på et spørgsmål, 
eller et godt tilbud på medlemskab med 

ansvarsforsikring.

DFU bestyrelse glæder sig til, at hilse på 
vore mange medlemmer og ser frem til 
gode dialoger.

Generalforsamling 2017 - refereat
Kort referat fra DFUs velbesøgte og en-
gagerede generalforsamling afholdt den 
4. februar 2017 i Sakskøbing. Det fulde 
referat kan læses på DFUs hjemme side. 

Dirigent Palle Danielsen, konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovlig og be-
slutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning for det forløbne 
år (2016)
Folketingets tidligere udpegning af kyst-
nære områder for opstilling af vindmøl-
leparker er med stor indsigt og dygtighed 
imødegået af DFU ved formanden for 
Kragenæs Sejlklubs Flemming Casper-
sen, der på DFUs og egne vejene har 
været talsmand for imødegåelse af de 
kystnære vindmølleparker. Foreløbigt er 
kampen afsluttet med regeringens ned-
læggelse af de fleste placeringer. Stor tak 
til Flemming.

DFU er nu repræsenteret i 4 lokale fri-
tidsråd, heraf med 2 i de lokale bestyrel-
ser, hvilket øger vore muligheder for at 
høre, se og påvirke udviklingen indenfor 
det blå Danmark. 

Søsportens Sikkerhedsråd lancerede i 
2016, sammen med Tryg Fonden en stor-
stilet sikkerheds kampagne designet til 
også at køre i 2017. Formålet er, at højne 
sejlerne og ikke mindst fritidsfiskernes 
opmærksomhed på egen og andres sik-

kerhed. Herudover fungere bestyrelsen 
aktivt i Søsportens Sikkerhedsråd ved 
deltagelse i de forskellige møder og præ-
ger herved vore synspunkter.

Bladet Fritidssejleren, der udkommer 
hvert kvartal, er et aktiv af stor betyd-
ning for DFU, idet bladet fungerer, som 
officielt meddeles medie til medlemmer-
ne. Herudover er den redaktionelle lin-
je over de seneste år ændret til også, at 
være af mere oplysende art ved tekniske 
artikler. 

I 2015 og 2016 fik vi afslag på ansøgnin-
gen om støtte til udgivelse af bladet med 
begrundelsen, at det var et hobby beto-
net blad, hvilket vi ikke kunne acceptere 
og indgav en officiel klage til Folketingets 
Ombudsmand, der har optaget sagen. 

DFU er medlem af Europæisk Båd råd, 
der behandler relevante emner og besid-
der stor gennemslagskraft, og er hørings 
partner for EU.  DFU har været repræ-
senteret med et bestyrelsesmedlem på 
de to årlige møder. 

Med mellemrum er det fornuftigt, at 
stoppe op og se på organisationen og 
fastlægge en kort og langsigtet strategi 
for udviklingen. Bestyrelsen afsatte en 
weekend i 2016 hvor strategien for de 
næste 2 år blev diskuteret og mål defi-
neret. Et af målene blev naturligvis, at 
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DFU medlemsmæssigt skulle intensivere 
bestræbelserne for at tiltrække medlem-
mer. 

DFU vil deltage i BOAT SHOW messen i 
Fredericia 2017. Klubberne vil modtage 
fri- og rabat billetter til messen ligesom 
medlemmerne i begrænset omfang kan 
få rabatbilletter.

Sommertræffene, som vi kendte dem, 
udgik i 2015 for at blive erstattet af 
foredrag, eller besøg hos interessante 
virksomheder. Det første af denne slags 
blev et interessant besøg på Sakskøbing 
Bådeværft, hvor 50 medlemmer fik en 
på opleveren. I 2017 inviteres medlem-
merne til foredrag i Jylland og i Assens og 
i Sakskøbing. Vi håber denne nye aktivi-
tetsform fortsat kan udvikle sig.

Søfartsstyrelsen har besluttet at prøveaf-
læggelsen til fritidssejlernes kompetence 
beviser fra d. 1. januar 2017, skal overgå 
til organisationerne, der efter ansøgning 
bemyndiges til, at forestå aflæggelsen 
af prøverne. DFU ansøger om godken-
delse, som bemyndiget organisation, og 
udvikler et parallel organisation styret af 
DFU bestyrelsen, men med selvstændig 
økonomi, bortset fra opstartsomkostnin-
ger. Erhvervsministeren har endvidere 
indført muligheden for bådejerne kan 
foretage privat udlejning af deres både 
(deleøkonomi), hvor også Søfartsstyrel-
sen vil lempe reglerne for udlejning af 
både, som vi kender det i dag. Bådejer-
ne skal oplyses om faldgruberne ved 
deleøkonomien, idet de nuværende an-
svarsforsikringer ikke dækker udlejning! 
Bådens stand og udrustning er et andet 
ubeskrevet område, der også kan volde 

problemer. Skatten af indtægten er et 
andet område, så der er flere grunde til 
ikke ukritisk at springe på vognen endnu.

Regnskab 1/1 2016 til og med 31/12 
2016
Regnskabet fulgte i det store hele bud-
gettet, med lidt større indtægter end 
forventet. Enkelte udgiftsposter var stør-
re end budgetteret, primært udgifter til 
”regnskabsassistance”, udgivelse af ”Fri-
tidssejleren”. DFU slutter året med et 
overskud på kr. 39.000- mod budgetteret 
kr. 37.000-. Kontingentet for 2018 bliver 
uændret.

Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag med redaktionelle 
ændringer af sproget, og uhensigtsmæs-
sigheder i teksten i vedtægterne blev 
vedtaget, med to gode ændringer.

Bestyrelsen forslag: Mulighed for at yde 
Mikrolån til medlemsklubberne, blev 
vedtaget.

Baggrund: DFU har erfaret, at medlems-
klubberne har vanskeligt ved, at få be-
villiget lån i pengeinstitutterne, til ikke 
driftsmæssige formål.  

Indkomne forslag fra medlemmerne: 
Forslag om FRITIDSSEJLEREN fremover 
udgives digitalt. Forslag om ændret pro-
cedure vedr. referater fra GF. Forslag om 
ændret procedure vedr. referater fra be-
styrelsesmøder. Forslag om oprettelse af 
en ”You tube-kanal”. Forslag/opfordring 
til at skrive i bladet. Forslag til ændring 
af vedtægtens §2: Tilføjelse: At drive en 
tidssvarende forening præget af gen-
nemsigtighed og demokrati. Forslag til 
Vedtægts § 8. 1. Generalforsamlingen 
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Sailtainer rullebom inkl. sejl sælges
Rullebom mærke Sailtainer med sejl kun brugt kort tid. Sejlet har været brugt på 
Maxi 120. Mastelig ca 12600mm 
og bomlig ca 4200.

Pris i alt kr 6.000,00

Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

holdes centralt i landet f.eks. på Fyn. 
Så er der lige langt for de fleste. Ingen 
fremmødte kunne støtte forslaget og 
forslagene bortfaldt. Indlæg til bladet 
modtages altid med glæde og referat 
af generalforsamlingen er altid på DFUs 
hjemmeside.

Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Formand Bent Han-
sen(BH) og Henrik D. Lovmand(HDL) for 
2 år.

Valg af til bestyrelsessuppleanter

Asta Jørgensen(AJ) blev genvalgt som 1. 
suppleant til bestyrelsen for 1 år. Som 
ny 2. suppleant blev Flemming Casper-
sen(FC) valgt for 1 år. Valg af 2 kritiske re-
visorer – Jan S. Andersen og Kurt Sjøgre-
en(KJ) blev genvalgt til kritisk revisor for 
1 år.

Eventuelt
BH takkede Jørgen Petersen og Borris 
Damsgaard for deres store og engagere-
de indsats for DFU.

Askeladden 605 Explorer
Askeladden 605 Explorer årgang 2004. Motor Mercury 115 HK Optimax. Sejlet 176 
timer. Vinterserviceret. Bundmalet.
Udstyr: 2-delt kaleche, vinterpresen-
ning, anker m/line, div. tovværk, 4 
stk. fender, Porta Potti toilet, 6 stk. 
redningsveste, midterhynde til kabi-
ne, teakboard, vandskiline, tube m/
line, Lowerance LCX-18C Ekkolod, 
GPS & Kortplotter med TFT farve-
skærm, Brenderup 8222B 1800 KG 
m/superruller årgang 2006. Vinter-
opbevaret indendørs.
Pris kr. 159.500,-
Henvendelse 20161751  
E-mail: s-en@mail.tele.dk



24

Maxi 120/130
Maxi 120/130 til salg. Båden er fra 1981, pæn og velholdt. Vi har haft den i 18 år 
og er en rigtig god søbåd. Motor Volvo D55 fra 2006, 1100 timer. Veludrustet med 
Sleipner truster fra 2015, foldepropel, autostyrer, elektrisk ankerspil, Harken II rulle, 
Oliefyr m.m.

Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

LM Mermaid 29 Sælges billigt
En velholdt sejlbåd, længde 8,95 m., bredde 2,90 m, dybgang 1,35 m. Kølvægt på 
1650 kg bly. 24 hk. BUKH marinediesel, Furlex rullegenua, storsejl m. gennemgåen-
de sejlpinde og spiler. Skotkompas, Furuno navigator m. slave i cockpit. Robertson 
log, lod, turuno RO 4700 DSC VHF radio. Autohelm ST 2000 selvstyrer, Eberspacher 
oliefyr, bompresenning, Sprayhood, cockpittelt, havnepresenning (1 ældre og 1 ny), 
cockpithynder, cockpitbord og 230 v landstrøm. 2 dobbeltkøjer og 2 enkeltkøjer, 
komfur m. ovn, pantry m. vask og køleskab. Kortbord og masser af skabsplads over-
alt. Næsten nyt toilet m håndvask og brus. Og meget meget mere.
Pris oplyses til interesserede

Jørgen Nielsen, 
tlf. 29 29 47 71
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Bådebyggerens egen båd, Utzon 45 kv. Spidsgatter sælges
En herlig tursejlerbåd.Længde 9,3 m. Bredde 2,85 . Blykøl på 2.1 ton. Indenbords-
motor 18 hk. Volvo Penta. Diverse nyere sejl og Furlex rulle-rebe genua. Vindror 
med kabel samt Raymarin autopilot. Båden er meget velholdt – skroget står i blank 
polsk lærk bygget på limtræsspanter. Overbygning i Burma teak. Dækket er med  
glasfiber på træ. Aptering i Honduras mahogny. Opvarmes af lille svensk  
brændeovn. Kemisk kloset og 70 l. ferskvandstank. Pantry med  2 blus og indbygget  
kompressor køleskab med lille frostbox. 6 køjer.
Båden kan beses i Ø. Hurup. 
Pris oplyses til seriøse købere.
Martin Nielsen, tlf: 4077 8264 (bedst efter kl. 19)

Nimbus 2600 sælges
Årg 1986, model 87, med bovpropel og oliefyr samt en masse tilbehør. Ny motor fra 
2007, Volvo Penta D3-160 HS, sejlet 960 timer, ny propelaksel og propel, navigator 
Raymarine C 80, autopilot 
Raymarine S 100 trådløs 
fjernbetjening. Afrensning og 
afslibning af bunden i 2009, 
primning af bunden 6 gange 
VC Tar2 epoxy, og 2 gange 
VC 17M 

Pris 349.000,-

Henvendelse: Hans Christoffersen 
Tlf.: 51212111  hcstoffer@gmail.com
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Sælges Finmar 26 fods motorbåd med ny Yanmar 67 HK dieselmotor
Motor kun sejlet få timer og kan sejle op til 18 knob! Båden indeholder næsten alt, 
hvad der kræves for en god tur! Z drev, 4 sovepladser, toilet og håndvask, ny 100 
L. ferskvandstank med ny trykvandspumpe, kraftig elektrisk lænsepumpe med ni-
veaukontrol, pantry med vask, HF Radio, ekkolod, kortplotter, nyt TV m. udvendig 
antenne, oliefyr, trim plader, hydraulisk styring, køleskab, batteribank med skillerelæ 
og lader, 220 volts 1000W inverter, 220 volt med HPFI relæ og sikringer monteret i 
båden, 2 gasblus, redningskrans og kasteline, 6 redningsveste og alt i glas, kopper, 
bestik, gryder og pande og alt i bestik m.m.
Sælges for kun 110.000,- Motor alene kostede 112.000,- plus det løse!

Henvendelse på 
24 60 13 51 efter kl. 
18:00
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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 

Bestyrelsen 2016
Formand
Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
E-mail: bent@baph.dk
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670 

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
Mobil: 2812 7846 
Mail: dfu@damsgaard-lovmand.dk

Suppleant
Asta Jørgensen
Kohavegyden 25
5672 Broby
Tlf: 2369 0545
E-mail: asta@jubii.dk 

Suppleant
Flemming Caspersen
Søvængerne 28
4953 Vestenborg
Tlf: 2462 0442
E-mail: mf.caspersen@newmail.dk



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


