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Dødssejlere uden ansvar
Dødsulykken i Københavns Havn bliver 
næppe den sidste
Et af DFU’s formål er, at fremme kendska-
bet til søfartsreglerne og dermed sikker-
heden for søsportens udøvere. Opgaven 
er stor og mangesidigt men uddannelse, 
både teoretisk og praktisk er vejen at 
gå, men den er tilsyneladende uendelig 
lang.

Så længe der kommer nye udøvere af 
sporten på vandet vil der være behov 
for uddannelser. DFU har opstillet og be-
skrevet en organisation for uddannelse 
og ansøgt Søfartsstyrelsen om bemyn-
digelse til, at afholdeprøverne: Duelig-
hedsprøve i sejlads for fritidssejlere og 
speedbådssejlads.

Det giver i sig selv ingen garanti for at 
undgå vanvids sejlads. Men uddannel-
sesplaner er fastlagt og vil blive fulgt op 
af Censorer og Tilsynsførende. Der vil til 
de enkelte prøver blive tildelt en uvildig 
DFU Censor, der overfor DFU`s kvalitets-
chef vil være ansvarlig for uddannelsen 
korrekte gennemførsel. 

Vi kan naturligvis ikke udstede garanti for, 
at vanvid ikke griber enkelte personer, 
der på trods en kvalificeret uddannelse 
ikke kan beherske sig, det ville være for 
meget forlangt. Men, uddannelsesplaner 
er fastlagt og vil blive fulgt op af DFU be-
myndigede Censorer og Tilsynsførende, 
der efter kursusledernes anmodning, om 
afholdelse af en prøve, tildeles en uvil-
dig DFU Censor, der alene, overfor DFU`s 
Kvalitetschef, vil være ansvarlig for ud-
dannelsesplanerne overholdes 

Tiden hvor et kursus kan afholdes teo-
retisk og praktisk på ”en formiddag” bør 
ikke fortsættes og vi håber de, der af Sø-
fartsstyrelsen bemyndiges til, at afhol-
de prøver for fritidssejlere vil udvise, og 
praktisere samme holdning, som vi giver 
udtryk for.

Herudover tilslutter vi os ønsket om en 
lettere identifikation bliver muligt, uden 
dette medfører en altomfattende regi-
strering af alle fritidsbåde. Tiltroen til 
vore ”afgiftpolitikere” er ikke på et ni-
veau, der på nogen måde støtter troen 
på det ikke er det samme, som at give 
dem en ny afgiftsskrue.  Dette sagt med 
kaskoafgiften in mente.

Jyllands-Posten har i en lederartikel ud-
trykt deres forargelse over situationen, 
en forargelse vi deler. På førstkommen-
de møde i Søsportens Sikkerhedsråd har 
vi anmodet om, at diskutere problemet 
med de øvrige søsportsmedlemmer af 
rådet, og håber på en fælles holdning 
kan udtrykkes og praktiseres.

JYLLANDS-POSTEN citeres (10.05.2017):

»Forbyd dog dette livsfarlige djævel-
skab.« Det ville være en nærliggende 
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reaktion, efter at to amerikanske turister 
forleden blev dræbt af en vandscooter i 
Københavns Havn, og føreren af scoo-
teren uden at komme ofrene til hjælp 
flygtede til Brøndby Havn. Han er nu an-
holdt, varetægtsfængslet og sigtet for 
uagtsomt manddrab.

Faktisk var disse søgående fartmaski-
ner generelt forbudt her i landet indtil 
2010. De var forvist til særlige havom-
råder, hvor de ikke kunne gøre skade 
på sagesløse badegæster og førere af 
mindre både. Men efter en EU-dom blev 
forbuddet erklæret ulovligt, og siden har 
vandscootere hver sommer terroriseret 
badegæster og sejlere og fremkaldt far-
lige situationer, når de uden respekt for 
færdselsreglerne til havs har generet den 
søgående rutetrafik.

Der har heller ikke manglet advarsler, og 
anmeldelser til politiet, som imidlertid 
for det meste har konstateret, at der ikke 
var noget at gøre ved den sag. Man hav-
de ingen speedbåde til rådighed, som vil-
le kunne indhente jetscooterne, og hvis 
man endelig kunne, ville man ikke begive 
sig ud på en farefuld forfølgelsessejlads 
med risiko for ulykker til følge.

Man må tillade folk at more sig med 
larmende fartmaskiner, men under den 
klare forudsætning at de ikke generer 
andre.

Der er brug for en kombination af ansvar-
lighed, kontrol og konsekvens. Ansvarlig-
hed hos de aktive førere af vandscootere, 
kontrol fra politi og havnemyndigheder 
og konsekvens i form af straf og meget 
gerne konfiskation af fartøjerne.

For nogle år siden blev der indført lovplig-
tigt kørekort til speedbåde og jetscoote-
re, men det viser sig at være en tom ge-
stus. Et speedbåd kørekort er åbenbart 
noget, som man kan erhverve efter få 
timers teoriundervisning, få minutters 
sejlads og en parodi af en prøve. Nu, da 
ulykken er sket, og to unge, amerikanske 
turister så meningsløst er slået ihjel, er 
der over alt enighed om, at situationen 
er uholdbar, og at noget må gøres. Ju-
stitsministeren har indkaldt ansvarlige 
myndigheder med henblik på at udarbej-
de en handlingsplan, men lad os nu se.

At registrere vandscootere og forsyne 
dem med nummerplader vil have be-
grænset effekt, så længe politiet ikke 
kan eller vil håndhæve loven med bare 
nogenlunde nidkærhed. Muligheden for, 
at konfiskere jetscootere, der har været 
brugt til uforsvarlig sejlads, kunne ved-
tages ved lov, men skal det have effekt, 
kræver det opfølgning med handling.

Når den offentlige forargelse og forbit-
relse over endnu en meningsløs ulykke 
forårsaget af ansvars- og tankeløse per-
soner har lagt sig, vil alle vende tilbage 
til status quo. Vandscooterne vil fortsat 
genere sejlere og badegæster, politiet 
vil stadig blive anmodet om at gribe ind, 
men henvise til manglende ressourcer og 
muligheder.

Mens vi venter på den næste ulykke og, 
at historien gentager sig.

Danmarks Fritidssejler Union 
Bent Hansen

Formand
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Myndighederne strammer reglerne for vandscootere
For at styrke sikkerheden til søs ved sej-
lads med vandscootere, jetski, speedbå-
de og lignende, sættes der nu ind med 
en række nye initiativer.

De nye initiativer skal forebygge ulykker 
på vandet blandt andet ved at sikre, at 
dem der sejler på vandscooter, har de 
nødvendige færdigheder og kender de 
gældende regler. Samtidig skal de nye 
initiativer gøre det lettere at identifice-
re vandscootere og deres ejere samt at 
placere ansvar og gribe ind, når reglerne 
ikke følges og andre bringes i fare.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er vigtigt, at alle skal kunne færdes 
trygt og sikkert i det danske farvand og i 
vores havne. Her er det naturligvis afgø-
rende, at alle der sejler – også dem der 
sejler på vandscooter – har de nødven-
dige færdigheder, kender de gældende 
regler og er opmærksomme på de risici, 
der er forbundet med at sejle med høj 
fart. For nyligt så vi desværre, at det ikke 
altid er tilfældet.”

“Derfor er jeg glad for, at vi nu kan stram-
me op ved blandt andet at indføre et 
særligt kørekort til vandscootere. Sam-
tidigt undersøger vi mulighederne for 
at indføre en obligatorisk forsikring for 
vandscootere, som både gør det nem-
mere at placere ansvar og få erstatning 
ved skadesager, og som skaber bedre 
muligheder for at identificere vandscoo-
tere og deres ejere.”

“Sammen med justitsministeren vil vi 
endvidere overveje muligheden for kon-

fiskation af vandscootere på grund af 
vanvidssejlads eller ved gentagne tilfæl-
de af lovovertrædelser, ligesom vi giver 
reglerne om frakendelse af kørekort til 
søs et servicetjek.”

Det drejer sig om følgende initiativer:

• Pr. 1. januar 2018 indfører Søfarts-
styrelsen et vandscooterkørekort med 
særlige kvalifikationskrav, som blandt 
andet betyder, at man ved en praktisk 
prøve skal bevise, at man er i stand til 
at sejle en vandscooter på forsvarlig 
vis.

• I indeværende sejlersæson gen-
nemfører Søsportens Sikkerhedsråd, 
i samarbejde med Søfartsstyrelsen, 
en informationskampagne med særlig 
fokus på vandscootere og speedbåde, 
som sejler i havneområder og andre 
områder, hvor der også færdes andre.

• Sammen med forsikringsbranchen 
drøftes mulighederne for en model 
for indførelse af en obligatorisk an-
svarsforsikring for vandscootere, som 
gør det let at placere ansvar og kræ-
ve erstatning, og som gør det lettere 
at identificere vandscootere og deres 
ejere.

• Sammen med Justitsministeriet un-
dersøges mulighederne for konfiskati-
on af vandscootere, når der er sejlet 
uforsvarligt. Samtidigt foretages et 
servicetjek af mulighederne for at fra-
kende sejlerbevis/kørekort, så der kan 
gribes ind i tilstrækkelig grad over for 
vanvidssejlads.



7

Vandscooterkørerkort er varm luft

Kassereren  orienterer
Når man som nyt medlem indmelder sig 
i DFU har vi ændret  fremgangsmåde.  
Man indmelder sig via hjemmesiden,  te-
lefonen eller mail, evt. via fodpost.

Når man har gjort det, får man en mail 
om, at man er optaget, og hvor meget 
man skal betale. Man får bankoplysnin-
ger, og når man har betalt, får man en 
kvitterings-mail, der kan bruges som do-
kumentering for havnefogeden, der så 
kan se, at ens ansvarsforsikring er i or-
den.

Vi har afprøvet systemet i nogle måne-
der, og mange får deres kvittering efter 
et par dage. Skulle vi bruge fodposten,  

ville det let tage et par uger.

De få, der ikke bruger mail, dem klarer vi 
med en telefon og fodpost.

Og så kan I se hvor meget en mailadresse 
betyder. For at sikre, at vi har jeres rig-
tige mailadresse, er den påtrykt bladet 
sammen med jeres adresse. Kontroller 
den, og få den rettet, såfremt det er nød-
vendigt. Står mailadressen ikke sammen 
med jeres adresse på bladet, så er det 
fordi vi ikke har den. Send den og even-
tuelle rettelser til: kai@dk-dfu.dk.

Kai Mogensen
Kasserer

Erhvervsministeren skriver i en presse-
meddelelse, at problemet med uansvar-
lig vandscootersejlads skal løses ved, at 
splitte speedbådsbeviset op i to forskelli-
ge prøver: Et til speedbåde og et til vand-
scootere.

Duelighedsklubben har i årevis prøvet, at 
hugge hovedet af speedbådsbeviset, og 
nu har dette uvæsen fået to hoveder , en 
Hydra har sneget sig på vandet.

Når speedbådsbeviset ikke er søsikkert, 
laver man altså bare et speedbådsbevis 
mere og kalder det for vandscooterbevis, 
ikke fordi at det hjælper på søsikkerhe-
den, men antageligt fordi det ser godt 
ud i pressen og således giver stemmer til 
næste valg.

Så længe myndighederne ikke har seriøs 
kontrol med de statskontrollerede fritids-
sejlerprøver, kan man lave alle de regler 

man vil. Vi har set denne uansvarlige og 
farceagtige adfærd fra politikerne før. 
Bare se hvor hurtigt speedbådsbeviset 
gik i forfald og blev en livsfarlig sutteklud 
for ubevidst inkompetente bådførere. Nu 
gentager de myndigheder der burde vise 
ansvarlighed denne totale lovgivningsfia-
sko: Regler uden tilstrækkelig kontrol.

Intet vil ændre sig ved at splitte speed-
bådsbeviset op i to versioner, hvis kva-
litet ikke kontrolleres effektivt. Tvært 
imod vil anarkiet og den moralske ned-
tur omkring kvalitetskontrollen med 
prøverne antageligt bare blive styrket. 
Højhastighedsfartøjer er stadig livsfarligt 
legetøj i ukyndiges hænder, og morgen-
dagens mennesker på vandet, kommer 
tilsyneladende til at leve livet farligere i 
fremtiden.

Duelighedsklubben.
Benjamin
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Hvem kan sejle foruden vind?
Der har på det seneste været en spæn-
dende og livlig debat på de sociale medi-
er omkring spørgsmålet: 

“Hvilke signaler skal et sejlskib uden 
hjælpemotor vise, hvis det overraskes af 
pludselig vindstille, mister fremdriften, 
og derfor ikke kan manøvrere hensigts-
mæssigt eller gå af vejen ifølge søvejs-
reglerne”?

Sejlernes løsningsforslag i debatten deler 
sig overordnet i 3 grupper:

1. Man skal vise de almindelige skibs-
lys som et “sejlskib”.

2. Man skal vise dag- og lyssignaler 
som “skib med begrænset manøv-
reevne”

3. Man skal vise dag- og lyssignaler 
som “skib ikke under kommando”

Lad os se lidt nærmere på de foreslåede 
løsninger.

Du skal IKKE vise skibslys som et sejlskib
Hvis man fører navigationslys som et 
sejlskib (agter- og sidelys), fremdrives 
fartøjet pr. definition under sejl (regel 
3), og skal ubetinget kunne manøvrere i 
henhold til søvejsreglerne. 

Kan sejlskibet ikke manøvrere hensigts-
mæssigt i henhold til søvejsreglerne, skal 
der signaleres til de omkringliggende 
skibe ved hjælp af signalerne for enten 
“begrænset manøvreevne (kugle-dia-
mant-kugle/rød-hvid-rød) “ eller “ikke 
under kommando (2 kugler/2 røde)”. 

Formålet med disse dag- og lyssignaler 
er, at fortælle andre fartøjer i området, 

at de kan manøvrere frit uden fare for 
en kollision: “Jeg flytter mig ikke - du kan 
trygt passere”.

Fritidsfartøjer viser IKKE signaler for  
begrænset manøvreevne
Signalerne for begrænset manøvreevne 
anvendes pr. definition kun af erhvervs-
skibe.

Regel 3 g: »Skib, der er begrænset i sin 
evne til at manøvrere« betyder et skib, 
som på grund af beskaffenheden af sit 
arbejde er begrænset i sin evne til at 
manøvrere som foreskrevet i de interna-
tionale søvejsregler og derfor er ude af 
stand til at gå af vejen for et andet skib

Derfor ser man aldrig et fritidsfartøj føre 
signaler for begrænset manøvreevne.

Du skal vise signaler for skib ikke under 
kommando
Dette signal benyttes af skibe, som på 
grund af en eller anden usædvanlig om-
stændighed er ude af stand til at manøv-
rere som foreskrevet i søvejsreglerne og 
derfor er ude af stand til at gå af vejen for 
et andet skib. 

Som eksempler kan nævnes, når en sejl-
båd mister manøvreevnen i vindstille, 
eller et maskindrevet skib mister manøv-
reevnen ved motorhavari.

I foråret 2012 rorhavarerede jeg med et 
80-tons fartøj midt i Rute T, faktisk lige 
under Storebæltsbroen, og mit allerfør-
ste punkt i tjeklisten var, at sende et par 
sorte kuglefendere op i salingen. Ikke af 
hensyn til regelsættet, men for at sikre 
menneskeliv.
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Husk at slukke agter- og sidelys hvis du er 
“ikke under kommando”, og er let, uden 
at gøre fart gennem vandet (regel 27).  

Kast krogen hvis du ikke kan signalere 
korrekt
Er sejladsen så dårlig forberedt, at man 
ikke kan vise signaler for “ikke under 
kommando”, når man pludselig ikke læn-
gere kan manøvrere hensigtsmæssigt i 
forhold til søvejsreglerne, vil jeg anbefa-
le at man kaster krogen, og viser signaler 
som ankerligger (kugle/en hvid).

Planlæg sejladsen fornuftigt
Sker der en ulykke, og har man undladt 

at signalere korrekt, må man tage en al-
vorlig snak med dommeren i byretten, og 
det er ikke en undskyldning, at man “ikke 
lige havde de rigtige signaler ombord”. 

Et par sorte kuglefendere og to løse røde 
led-lanterner med batteri løser proble-
met. 

Glade sejlerhilsner
Benjamin Kristensen

www.duelighed.dk
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En ufrivillig badetur i koldt vand
Søsportens Sikkerhedsråd har sammen 
med TRYG Fonden etableret et lands-
dækkende korps af frivillige Sejl sikkert 
ambasadører samt instruktører og har 
oprettet en Facebook gruppe for disse.

En ambasadør har lagt en beskrivelse op 
på Facebook, som fortjener et bredere 
publikum. Emnet kan kaldes forskellige 
ting f.eks. husk redningsvesten, - pas på 
enesejlads - efterse redningsudstyret i 
havnen etc.

For et par uger siden, var et af vore  
medlemmer så uheldig, at blive ufrivillig 
vinterbader. Han faldt i vandet i havne-
bassinet, da han skulle fortøje båden. 
Det gik godt. Han fik hjælp til at komme 
op. Men det har været en barsk oplevel-
se for ham. 

Han har skrevet oplevelsen ned, så an-
dre kan læse om hans oplevelse. Vi er  
ekstremt glade for, at det gik godt. Men 
det viser hvor farligt koldt vand er. 

Hans historie
Murphy’s lov: Hvis noget kan gå galt - så 
går det galt engang.

Eller: Hvordan jeg lærte, at sikkerheds-
vest også bør bæres på havnen - specielt 
når man sejler alene, samt vi alle bør 
prøve, at svømme fuld påklædt... 

Jeg har sejlet i over 30 år - ofte alene. 

Når jeg er på dæk under solosejlads for 
f.eks. at finde fortøjninger og fendere - 
har jeg oppustelig vest og livline på. Men 
under havnemanøvrer har jeg tillagt mig 
vaner uden vest mv. - “nu er faren jo 

ovre”. Jeg ved jo egentlig godt, at de fle-
ste ulykker sker i havnemiljøet. 

Agterfortøjningerne binder jeg på sideli-
nerne, så jeg uden besvær kan agterfor-
tøje fra cockpit. Dernæst trækker jeg bå-
den frem ved at hale i sidelinjen, og går 
så op i stævnen hvor jeg lige kan nå for 
fortøjningerne på broen. Sådan har jeg 
gjort i hundredvis af gange. 

Denne gang var der en del blæst og 
strøm fra vest. Jeg fik fat i bagbords for-
fortøjning, satte mig på hug og var ved 
at sætte fortøjningen over klampen, da 
båden gled bagud pga. strøm og vind. Jeg 
skulle have sluppet fortøjningen, men 
holdt fast for at trække båden frem, fik 
overbalance og faldt i vandet. 

Jeg kan godt svømme, men har aldrig 
prøvet at svømme med fuld påklæd-
ning og specielt ikke i 7-8 grader koldt 
vand. Det føltes enormt farligt, at skulle 
svømme de 4-5 meter under broen og 
over til stigen på den anden side. Jeg var  
handlingslammet for længe, og så kom 
kulden. Jeg kan huske, at jeg tænkte at 



11

det var en mærkelig fornemmelse. Det 
føltes næsten som en beruselse: Be-
svær med at styre arme og ben, og en  
mærkelig ligegladhed for situationen. 
Jeg husker dog, at jeg tænkte: ”Enten 
svømmer jeg over på den anden side af 
broen nu, og kan jeg ikke det så drukner 
jeg NU. Bliver jeg hvor jeg er i sikkerhed 
med tag i en line - så vil jeg være bevidst-
løs af kulde om 15 minutter.” 

Før jeg nåede at tage stilling, så var 
der en der reagerede på mine råb. Hun 
spurgte om jeg kunne gribe en tovende 
hvis hun smed en sådan ned til mig. Det 
mente jeg godt jeg kunne, og hun trak 
mig under broen hvorefter jeg kunne se 
stigen. Hun spurgte om jeg selv kunne 
kravle op, hvilket jeg godt kunne, men så 
heller ikke mere. 

Vel oppe på broen, hvor 2 mere var  
ankommet, kunne jeg ikke stå på  
benene og sludrede voldsomt, men  
underligt nok havde jeg en slags bevidst-
hed, som registrerede det hele “ovenfra” 
men kunne overhovedet ikke få krop-
pen eller talen til at fungere. En kørte 
mig hjem, og da jeg kom ind i entreen 
var musklerne så stive, at jeg ikke kunne 
gå. Jeg husker kun brudstykker fra den  
næste times tid; det føltes farligt med 
underlige besvimelsesfornemmelser.

Dagen efter var der nogen muskelømhed 
- ellers intet. 

Fruen, der var den første der hjalp 
mig, er bekendt med kuldechok - har  
undervist i det og kunne se, at jeg var på 
vej i et sådant chok.  Kold, ukoordinere-
de bevægelser og sludret tale. Jeg ken-

der det også, og var klar over farligheden 
af situationen - men er alligevel overra-
sket over hvordan kroppen og hovedet  
reagerer på kulde og hvor hurtigt det går.

Redaktionen har redigeret ovenståen-
de beretning, således navne og sted er  
anonymiseret.

Sejl Sikkert Ambassadør
Bent Hansen
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Kurset: El i både
Kurset: El i både, afholdt henholdsvis i 
Sakskøbing og Assens.

Den 1. april afholdt Danmarks Fritidssej-
ler Union et el-kursus for fritidsbåde i As-
sens Tursejlerklubs lokaler. 

Jens Koch fortalte, hvorledes man be-
regner elforbrug og dimensionering af 
elledninger. Han påviste faren, når der 
ikke er orden i en båds el-system. Man 
skal ikke sige, at det bare er et 12V sy-
stem. Hvis nogle på grund af varmen og 
det smukke vejr ikke var 100% til stede 
i lokalet- Så vækkede afbrænding af en 
ledning alle. En simpel kortslutning af-
sted kom en ”mindre brand”, som kunne 
have kostet et par både, var det foregået 

ved en tætpakket bro. 

Jens viede en del af sit kursus til strøm-
besparelse. Han gav eksempler på, hvor 
langt man er kommet med Led- teknolo-
gien. Der blev også givet råd til køleom-
rådet.

Vi fik en kort gennemgang af lovgivning 
og krav til CE-godkendelse på El-område. 
Desværre kan man ikke være sikre på, at 
disse regler er overholdt- selv i fabriks-
nye både. Der blev vist eksempler på di-
rekte fejlmonteringer og mangler samt 
dumme placeringer af f. eks batterier. 

Jens havde medbragt en masse dele, så 
vi kunne se og undersøge de forskelli-
ge dele. Derved blev hans gennemgang 
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mere forståelig og gav mulighed for sam-
men med sidemanden, at se på appara-
terne og så stille supplerende spørgsmål.

Der blev givet godt tid til at svare på 
spørgsmål løbende. Hellere spørge og 
forstå- end det modsatte. – en del af Jens 
Koch´s undervisningsmetoder.

Deltagerne i 3 timers kurset var både 
drevne sejlere og absolutte nybegynde-
re. Alle fik meget at tænke over.

En af de erfarne deltagere i kurset udta-
ler følgende:

1 april blev der i klubhuset afholdt et 3 
timers kursus med oven stående indhold. 
Det lød spændende for os som ikke ved 
så meget om Watt, Volt, Ampere og hvad 
det forskellige ellers hedder.

Jeg glemte Ohm, som er modstanden.

Spændt (for at blive i terminologien) 
mødte vi op, og blev budt velkommen 
af Kirsten, som præsenterede Jens Koch, 
eftermiddagens kursusholder. Vi fik en 
grundig gennemgang af både de forker-
te og rigtige løsninger, lige fra valg af 
batterier, beregning af elektrisk effekt og 
strøm. Galvanisk tæring blev også gen-
nemgået, lærerigt.

Det var skræmmende at høre, at der 
rundt om i de Danske have hvert år syn-
ker 50 både på grund af tærede skrog-
gennemføringer.

Man kan jo ikke huske alt hvad der bliver 
fortalt på sådan et kursus. Heldigvis har 
Jens Koch, som er Elektroingeniør, i sam-
arbejde med Dansk Sejlunion, udgivet et 
lille hæfte, med titel som overskriften.

Hæftet indeholder også mange andre 
nyttige tips.

Tak for et godt kursus til arrangøren.

Skipperen på Stella.

Umiddelbart efter kurset spurgte jeg 
Hans Heilbo (Skipperen på Stella) om, 
hvad han mente om denne form for kur-
ser. Han mente, det var en god ide. Han 
kunne f.eks. tænke sig et kursus i at splej-
se et tov. Han har sejlet i mange år, men 
kunne godt tænke sig at lære mere om 
tovværk. Er der andre, som kan tænke 
sig at lære at splejse forskellige tovtyper, 
så meld jer. 

Ugen før havde Danmarks Fritidssejler 
Union afholdt et lignende kursus i Saks-
købing. Også der med den erfarne Jens 
Koch, som underviser. Vi har fra delta-
gerne kun hørt godt om hans kursus. Det 
omhandler jo vores sikkerhed både ude 
på vandet og i havnen. Skulle der være 
interesse for yderligere kurser i El -instal-
lationer i fritidsbåde er Jens Koch villig til 
at undervise flere steder. Det kræver, at 
i melder jer og at vi kan finde et lokale, 
hvor kurset kan afholdes. 

Jeg kan tilføje, at den omtalte bog:  El - 
installationer i Fritidsbåde – undgå galva-
nisk tæring, som Jens Koch har skrevet, 
kunne erhverves for kr.  100,00 på kurset 
mod normalt kr. 200,00.

Bestyrelsen modtager gerne ideer til an-
dre kursus emner. I kan ringe eller maile 
til os.

Kirsten Hansen
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Fritidssejlerens redaktion følger med in-
teresse med i de daglige informationer 
fra Duelighedsklubben, der via e-mail 
sendes til interesserede og medlemmer 
af klubben. 

Martin Hansen har bragt en artikelserie 
om det altid populære emne El og solpa-
neler om bord. Martin har givet tilladelse 
til, at vi må bringe artiklerne i Fritidssejle-
ren, hvilket vi er taknemmelige for.

Eftertryk/kopiering af artiklerne må kun 
finde sted efter tilladelse fra forfatteren.

Lidt om solpaneler
Solpaneler sælges med oplysning om  
nominel effekt i Watt(W) og fysisk stør-
relse.

Men oplysning om maksimal spæn-
ding(Volt) og strøm(Ampere) findes sjæl-
dent og endnu sjældnere medfølger der 
et datablad med specifikationer.

Et solpanel består af et antal elementer, 
som hver kun afgiver en lav spænding, 
som er utilstrækkelig til, at kunne lade et 
batteri. Derfor er de enkelte elementer 
sammenkoblet på en måde, så der kan 
opnås en spænding der overstiger, hvad 
der er nødvendigt for at kunne lade et 
batteri.

Oftest vil et solpanel kunne afgive en  
lade-spænding uden der behøver at 
være fuld sol-indstråling. Men ved fuld 
sol overstiger spændingen den anbefa-
lede ladespænding for de gængse båd-
batterier. For at forhindre, at batteriet 
ødelægges, må der derfor indbygges en 
regulator imellem solpanel og batteri.

Regulatoren begrænser spændingen 
til max. 14.5V – 15V, og dermed er  
batteriet beskyttet mod ødelæggelse på 
grund af overspænding.

Køb ikke solen i sækken
Spørgsmålet er, kan et solpanel, be-
regnet til en båd med et 12V el-anlæg,  
mærket som et 36W, også præstere  
denne effekt når solen står højt på him-
len?

Da der ikke er en vedtagen standard for 
effekt mærkning af solpaneler til brug på 
en båd, kan mærkningen være beregnet 
på mindst to forskellige måder.

Der er intet uærligt i det men, som køber 
er det fint hvis du ved, hvilke værdier der 
er anvendt i beregningen.

Så spørg efter et datablad med specifika-
tioner inden du køber.

På databladet er der angivet værdier for 
målt strøm(A) og spænding(V), med og 
uden tilsluttet ydre belastning.

Solpaneler som energikilde ombord
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Måleværdierne ved tilsluttet ydre be-
lastning
Værdierne der på databladet er  
benævnt, som hhv. IMP for strøm og 
UMP for spænding, (MP står for ”Maxi-
mal Power”/ ”Maksimal effekt”), er målt 
med tilsluttet ydre belastning. Belastnin-
gen kan f.eks. være en lampe.

Udregnes effekten ved, at gange disse to 
værdier, fås en troværdig værdi af den 
opnåelige maksimale effekt i watt.

Eks. fra datablad: IMP = 1,95A, UMP 
=18,68V som giver 36,426W, og det er jo 
fint for et solpanel mærket, som et 35W 
panel. Helt acceptabelt, og stemmer 
med mærkningen.

Desværre må spændingen begrænses 
med en regulator, når man vil lade et bat-
teri, og dermed udnytter man en mindre 
del af den effekt der er til rådighed.

Måleværdierne uden tilsluttet ydre  
belastning
Værdien der på databladet er benævnt 
som ISC er strømmen målt ved ”Short 
circuit”/ ”Kortsluttet”, dvs., at solpanelet 
er kortsluttet og at der er indsat et am-
peremeter, men ingen ydre belastning. 
ISC er den absolut største strøm sol pa-
nelet kan præstere.

Værdien der på databladet er benævnt 
UOC er spændingen målt ved ”Open 
circuit” / ”Åbent kredsløb”, dvs., at der 
er tilsluttet et voltmeter til solpanelet, 
men ingen ydre belastning. UOC er den 
absolut største spænding sol panelet kan 
præstere.

Eks. fra datablad: ISC=2,09A, UOC=22,39V 
som giver 46,79W, og det er jo fint, hvis 

solpanelet er mærket, som et 35W pa-
nel, men ikke muligt. Da det kun er en 
teoretisk værdi.

Sælges solpanelet med en mærkning 
på 47W, hvilket er imponerende højt, 
et godt salgsargument, men desværre 
umuligt, at opnå med belastning tilslut-
tet.

Kan du ikke få et datablad, så regn med, 
som tommelfingerregel, at panelet kan 
levere halvdelen af den mærkede effekt 
til ladning af batterierne.

Sejl klogt, følg strømmen
Martin Hansen
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Sikring af el-installationen i båden
I denne artikel giver Martin anvisninger 
og gode råd om hvordan el. installati-
onen udføres på forsvarlig vis og på en 
sikker måde.

Sikringen af elinstallationen
En strøm større end, hvad el installatio-
nen er dimensioneret for, betegnes som 
en overstrøm.

Når installationen belastes med en over-
strøm stiger temperaturen på ledninger/ 
kabler!

En sikring har til formål, at beskytte  
el-installationen ved, at bryde en over-
strøm inden ledninger / kabler / apparat 
antager en temperatur, hvor isolationen 
smelter med risiko for, at der går ild i iso-
lationen.

Smelter isolationen leder det til en  
kortslutning, hvilket øger strømmen 
yderligere og forværrer situationen.

Antændes isolationen af en anden brand, 
betegnes det ikke som en el-brand.

Det giver ingen mening at betegne en 
brand, som en el-brand. Man kan tale om 
at der er brand i el-installationen, hvilket 
kan skyldes opvarmning ved overbelast-
ning eller opvarmning / antændelse fra 
anden opstået brand.

Uanset, hvad der skyldes at isolationen 
smelter, gælder det om, at strømmen  
afbrydes så hurtigt som muligt.

Jo større overbelastningen er, des  
hurtigere skal strømmen afbrydes, så 
skader på el-installationen undgås.

Det kaldes en kortslutning når plus 

og minus får direkte forbindelse med  
hinanden. Men egentlig er kortslutnings-
strømmen bare en ekstrem høj over-
strøm, hvor det eneste der begrænser 
strømmens størrelse er forsyningskil-
dens kapacitet. Ledningsmodstanden 
begrænser kun kortslutningsstrømmen, 
såfremt det er tynde lange ledninger.

I det efterfølgende anvendes betegnel-
sen overstrøm, for strøm der overstiger 
hvad installationen er dimensioneret til.

Den enkleste (bedste) placering af en  
sikring (overstrøms-beskyttelse) er  
tættest muligt ved energikilden. På  
denne måde kan sikringen både  
beskytte ved mindre - og større(kortslut-
ninger) overbelastninger. 

Det er en god løsning at placere en  
hovedsikring, derefter et antal kredssik-
ringer og evt. derefter apparat-sikringer.

Husk at sikringen kun beskytter installati-
onen der følger efter sikringen.

Har energikilden stor kapacitet place-
res en hovedsikring ved energikilden. 
Størrelsen af hovedsikringen i ampere 
bestemmes af den største samtidige be-
lastningsstrøm, ikke af batteriets stør-
relse. Selv med mange lamper, styrepi-
lot, plotter, VHF, køl/frys, m.m. er den  
største samtidige strøm meget sjældent 
over 30A. Det kan være svært at måle 
den maksimale samtidige belastnings-
strøm, så en metode er, at f.eks. starte 
med en 20A hovedsikring. Viser det sig, 
at den samtidige belastningsstrøm er 
større (sikringen udkobler/springer), så 
øger man sikringens størrelse et trin til 
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25A, og ser ved brug om det er tilstræk-
keligt ellers øges sikringen yderligere et 
trin osv.

Ved dimensionering af hovedsikringen, 
ses bort fra storforbrugere som ankerspil 
og lignende, som forsynes separat fra 
batteriet, eller eget batteri.

Hovedsikringen behøver ikke være en 
større sag. Bladsikringer, som anvendes 
i biler, er fuldt tilstrækkelige op til ca. 
100A størrelse. Disse har desuden en 
bryde evne der overstiger 1000 A.

Jo mindre størrelse hovedsikring man 
kan klare sig med, des bedre beskyttelse 
har man af installationen.

Sikringen af de enkelte del kredse i  
elinstallationen
En mindre sikring vil begrænse evt. ska-
der ved fejl på installationen, og det er 
ingen fordele i, at have en alt for stor sik-
ring. Man ser af og til hovedsikringer på 
100- 200A, hvilket svarer til at der ikke er 
nogen sikring.

Når hovedsikringen er placeret og  
dimensioneret, placeres derefter et antal 
kreds-sikringer, svarende til en for hver 
separat delkreds.

Kreds-sikringerne samles på samme  
panel / plads, og tilgangen fra akkumula-
toren udføres f.eks. med en 10mm2 led-
ning, husk at føre både plus og minus til 
sikrings / manøvre afbryderpanelet.

Ved at opdele installationen på flere 
delkredse, med separat sikring for hver 
kreds, opnås flere fordele bl.a.:

• at en fejl ikke medfører et totalt 
”Black out”.

• ved opdeling i flere kredse begræn-
ses sikringernes størrelse i ampere, og 
dermed begrænses evt. skader på in-
stallationen ved fejl/ overstrøm.

• desuden kan ledningsdimensionen 
være mindre ved mindre størrelse sik-
ringer.

Evt. kan installationen også deles på to 
hovedsikringer, hvilket giver endnu stør-
re sikkerhed mod et ”Black out”.

Flere el energikilder på båden
Er båden udrustet med flere energi- 
producerende kilder, som f.eks. kan være: 
El-generator på motor, 230V-AC/12 V-DC 
lader, solpanel(er), vind generator, hydro 
generator med større eller mindre kapa-
citet, monteres der en hovedsikring for 
hver kilde.

Akkumulatoren er et el-energilager, 
og er ikke energi-producerende. Men 
ved forkert tilslutning en ”energi bom-
be”, idet akkumulatoren indeholder så  
meget energi, at den let smelter isola-
tion og kobber på ledninger helt op til 
25mm2 ved en kortslutning, hvilket med 
stor sandsynlighed leder til at en brand 
opstår. Vær opmærksom på, at akku-
mulatoren kan præstere strøm på flere 
hundrede ampere ved kortslutning.

Er du ikke el-professionel, kan det være 
vanskeligt at bestemme sikringsstørrelse 
og tilslutningspunkt, og metode for de 
forskellige tilsluttede el-energiproduce-
rende kilder. Så her er det klogt, at søge 
hjælp og råd hos en professionel, således 
at både elinstallationen og apparaterne 
installeres på en måde så beskyttelse 
mod overstrøm opnås.
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Hvordan udføres el installationen
I ”gamle” dage blev el-installationen i en 
båd udført så den kunne sammenlignes 
med el systemet i en bil uden hjul.

Med 1 fælles minusleder, som havde et 
utal forgreninger og samlinger, placeret 
overalt i bilen, og sjældent var der nogen 
sikringer. Skulle man bruge en minus, et 
sted hvor denne fælles minus leder ikke 
”kom forbi” borede man bare en skrue i 
chassiset.

Sådan udføres en nutidig elinstallation i 
en bil ikke, og heller ikke i en båd med 
dagens mange el-apparater monteret.

Er du i gang med at renovere / udvide  
el-installationen på båden, så find en 
plads hvor du kan placere alle kreds  
sikringer og manøvreafbrydere.

Find en placering hvor der er plads til 
at skrue, montere, måle, bytte sikring,  
tænde / slukke, udvide, luft omkring 
komponenter, og hvor du ikke behø-
ver at være akrobat for at komme til  
manøvre-panelet.

Undgå at lave samlinger spredt rundt 
omkring på båden, bland ikke delkredse 
sammen, brug samledåser hvor du har 
brug for at forgrene en delkreds. Und-
gå uisolerede ledninger i størst mulige  
omfang, minus føres også som isoleret 
ledning. Brug separate 2 leder-kabler 
som føres direkte ubrudt frem fra den  
respektive sikring / afbryder for delkred-
sen til hver apparat / fordelingsdåse. 
Bland ikke minus fra forskellige delkred-
se.

Husk at nummerere sikringerne og  
manøvre-afbrydere, tegn desuden et 

kredsskema, hvor din mærkning fremgår, 
så det bliver super let at finde rundt i din 
el-installation. Overdriv gerne mærkning 
af kabler, samledåser, apparater med  
tilhørsforhold til sikringsnummer.

Sejler med jord ombord
Man hører jævnligt at fritidssejlere taler 
om jordforbindelse på båden, man kan 
endda læse i en tekst fra en kendt leve-
randør af bådudstyr at: ”Når du tager 
landstrøm om bord tager du også jord 
om bord”. Men sandheden er, at der ikke 
er meget jord ombord, og er der noget, 
kommer det ikke ombord gennem kab-
lerne til landstrøm eller andre kabler.

I øvrigt er det vist sådan at levende  
planter ombord ifølge sømandsovertro-
en bringer ulykke.

Sejl klogt, følg strømmen
Martin Hansen

Martin Hansen tilbyder bådklub-
ber (fortrinsvis på Sjælland) kurset 
”El på båden”. 

Henvendelse via hjemmesiden

http://dk-dfu.dk 

eller gennem redaktionen af  
FRITIDSSEJLEREN.
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Køb af båd
Hvis man står i den situation, at man 
ønsker at købe en ny eller brugt turbåd, 
enten sejl- eller motorbåd, så er det me-
get normalt at køberen interesserer sig 
for hvordan kahytten er indrettet: Er der 
gode køjer, er pantryet fornuftigt indret-
te, er motoren funktionsklar, er olie skif-
tet osv.
Hvis det er en sejlbåd, så også om sejle-
ne er i orden og om spillene o.a. fungerer 
som de skal.
Men, der er faktisk en hel del andre ting 
man skal spørge om, og det har noget at 
gøre med båden sikkerhed.
Ifølge forsikringsbranchen, så synker ca. 
50 både om året i de danske marinaer 
grundet problemer med sø-ventilerne. 
Desuden brænder en del på grund af for-

kert installerede elektriske enheder. Det 
sidste især hvis det er en brugt båd, idet 
mange modificerer deres båd gennem 
tiden indenfor dette område med eks. 
ekstra instrumenter o.a. Så det er en god 
ide at man efterser disse ting også. 
Og så skal man huske på, at en galvanisk 
tæring af sø-ventilerne f.eks. som gør at 
båden synker, ikke er en pludselig hæn-
delse, idet tæringen er foregået over 
nogle år, og så vil der være problemer 
med at få forsikringsselskaberne til at 
dække alle omkostninger, hvis nogen!
Derfor kan det være en god ide, at man 
f.eks. benytter et ekstra bilag ved køb af 
båd, dette kunne være nedenfor viste.

Jens Koch
http://www.baadteknik.dk

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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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
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 ka-
bine, teakboard, vandskiline, tube 
m/line, Lowerance LCX-18C Ekko-
lod, GPS & Kortplotter med TFT far-
veskærm, Brenderup 8222B 1800 
KG m/superruller årgang 2006. 
Vinteropbevaret indendørs.
Pris kr. 159.500,-
Henvendelse 20161751  
E-mail: s-en@mail.tele.dk

Apollo 32 sælges
32 fods motorbåd, årg. 1972, 6 sovepladser. Perkins 115 HK.
Motoren har kun sejlet ca.. 1300 timer. Nyere Wabasto oliefyr, 
nyere lader, nyere udstødnings manifold. Diesel tank tømt og rengjort.
Bunden renset og primet i 2007. Nye batterier. Alt indbo medfølger.
Båden ligger i Køge.
Pris 175.000,-
Mere information, 
Tlf. 40 83 37 58 
E-mail: jane.kelberg@yahoo.dk
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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

Nimbus 4000 Coupe
Båden er beliggende i Frederikshavn Marina, bro I 
Motoryacht bygget i 1986.  
Oprindelig solgt til tysk ejer.  
Længde mtr. 11,20  
Brændstoftank ltr. 800  
Bredde mtr. 3,60  
Vandtank ltr. 350  
Dybgang mtr. 0,90  
Holdingtank ltr. 100  
Deplacement kg. ca. 7.000 kg
 
Båden er opbygget med skrog af glasfiber og apteringen er overalt udført med flot 
teaktræ. Båden er udstyret med næsten alt hvad hjertet begærer. 
Båden er udstyret med 2 X 165 HK Volvo T AMD 40B Marinediesel, ferskvandskølet og 
med faste aksler. Motorerne har gået 2642 timer (maj 2017). 
Båden er indrettet med stort cockpit med skydedør til salon. Salonen er indrettet med 
styrestand, pantry, stort sidde/spise arrangement. Sidekahyt med 2 køjer og skabs-ar-
rangement. WC med stor separat brusekabine. Lækker forkahyt med stor dobbeltseng 
og masser af skabsplads. 
Båden har sejlet under dansk flag siden 2009 og er løbende vedligeholdt og forbedret 
siden så den nu fremstår som den ideelle båd for familien, der gerne tilbringer ferie og 
fridage på havet.

Pris: kr. 545.000,00
Anni Johansen 
Jennetvej 375, 9982 Ålbæk 
E-mail: jsj@lumino.dk
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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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Formand
Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
E-mail: bent@dk-dfu.dk
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670 

Næstformand
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: per@dk-dfu.dk

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: kirsten@dk-dfu.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: kai@dk-dfu.dk

Bestyrelsesmedlem
Facebook-redaktør
Henrik Damsgaard Lovmand
Laubsvej 73
7500 Holstebro
Mobil: 2812 7846 
Mail: henrik@dk-dfu.dk

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

Suppleant
Flemming Caspersen
Søvængerne 28
4953 Viborg
Tlf: 2462 0442
E-mail: flemming@dk-dfu.dk

Danmarks Fritidssejler Union
  

   Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://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 2017



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


