
F R I T I D S S E J L E R E N ®

Medlemsblad for

Nr. 3 • 12. årgang • September 2016



2

Bladets indhold, redaktion og priser
Hurtig og sikker hjælp på havet... 3-5
Nej tak til kystnære havvindmølleparker    7
Niels Rottensten - Mindeord                       8 
Kasseren tager ordet   9
Adgansvej til havet                           10-11
Kompositventiler og skroggen...                           12-14
Synliggørelse af dit medlemskab og...                 15
En fisketur der kunne være endt helt... 16-17
Er din havn og færdsel på denne sikker?                 18
Vokseværk ønskes, plads haves                 19
Spiritus-sejlads                 20-21
Forskelsbehandlende demokrati                 22-23
Skipperkisten 24-26
Bestyrelsesliste 27

Redaktør:
Michael B. Hansen, Sofievej 14, 
4440 Mørkøv, tlf: 2264 2960
Email: web@dk-dfu.dk 

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

De anførte priser gælder for alle udgivelser i 1 år. 

Ønskes der kun annoncering i et enkelt blad, bedes 
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Du modtager Fritidssejleren 4 gange om 
året - men du har ikke ansvarsforsikring  
eller stemmeret

Forsidebilledet er fra ”112 app” udviklet af 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivise-
ring.

Deadline næste blad
Lørdag den 22. oktober 2016

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:

European Boating Association (EBA)
samt observatør i 

Nordisk Bådråd (Nordbåt)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannel-
serne og i Friluftsrådet. 

Du kan læse om Friluftsrådets 
aktiviteter på 

www.friluftsraadet.dk
Alle fritidssejlere og andre

interesserede kan blive medlem af
Danmarks Fritidssejler Union.

Medlemskab omfatter  en
ansvarsforsikring for fritidssejlere

uden ekstra betaling.
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I Danmark betragter vi det som en selv-
følge, at vi døgnet rundt kan få højt spe-
cialiseret hjælp ved at ringe til 1-1-2. 
Uanset om vi behøver akut lægehjælp, 
huset brænder eller vi har behov for en  
politi-assistance. Vi forventer, at vi inden 
for ganske kort tid har den rette hjælp 
fremme. Tidsfaktoren er ofte utrolig vig-
tig, hvorfor det er vigtig man opgiver en 
korrekt adresse.

Processen med at finde en valid adres-
se, når der er ringet 112 om akut sygdom  
eller tilskadekomst kan godt opleves 
som langvarig. Det erkender Rigspolitiet 
på baggrund af en række sager fra Nord-
jylland. Men politiet understreger, at der 
kan gå værdifuld tid tabt, hvis alarm-
centralen ikke kan videregive en valid  
adresse, for så risikerer man, at  
ambulancen sendes i den forkerte  
retning eller skal gennemkøre et større  
område for at finde den tilskadekomne.

Problemet med at angive en valid adres-
se bliver meget større, hvis assistancen 
tilkaldes til et udefinerbart område, 
f.eks. skov, strand eller søterritoriet. Men  
siden 2013 har der været hjælp at hente.

Rigtig mange mennesker har i dag en 
smartphone med A-GPS indbygget. Den-
ne GPS kan med ganske få meters præci-
sion fortælle hvor man er. Denne infor-
mation er guld værd for alarmcentralen.

For at udnytte GPS´en skal man hente og 
installere en app til sin smartphone der 
hedder 112 APP.

App´en er tilgængelig til de mest udbred-
te mobile platforme.

Hvordan installerer og bruger jeg 112 
app’en?
1. Download 112 app’en fra butikken 

Google Play, Apple App Store eller 
Microsoft Store.

2. Indtast dit telefonnummer og tryk på 
”Aktiver”.

3. Nu er app’en klar til brug: Hvis 
du trykker på ”Ring 1-1-2” starter 
app’en et opkald til alarmcentralen.

Er det et reelt alternativ til DSC?
Ja og nej. Er du ude og sejle, og har en 
maritim VHF radio med DSC, er det  

Hurtig og sikker hjælp på havet, hjemmet og naturen

1-1-2 opkaldet SKAL  
foretages igennem app´en  
– ikke som normalt opkald.
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selvfølgelig det oplagte 1. valg ved en nød-
melding. Hvis VHF´en er sammenkoblet 
med en kortplotter, så udsendes din po-
sition ved aktivering af DISTRESS-knap-
pen. Herved kender kystradiostationen 
og andre skibe din eksakte position. 

Men hvis du ikke har DSC i din båd,  
eller måske ligger i havn hvor landbase-
ret hjælp er mulig, er 112 app´en uvur-
derlig hjælp, da din position afsendes 
automatisk. Hvis alarmcentralen kan se 
du befinder dig til havs, kan de dog straks 
kontakte Værnsfælles Forsvarskomando 
for korrekt søassistance.

Baggrund: Sådan fungerer 112 alarm-
centraler
Danmark har tre alarmcentraler, der 
modtager alle 112-opkald. Politiet driver 
alarmcentralerne i Aarhus og Slagelse, 
mens Københavns Brandvæsen driver 
alarmcentralen i København. Ved alar-
mopkald om brand registrerer alarmcen-
tralen de nærmere oplysninger om bran-
den samt adressen, hvorefter alarmen 
elektronisk videregives til det relevante 
brandvæsens vagtcentral. Ved alarmop-
kald vedrørende politisager viderestil-
les opkaldet til vagtcentralen for den 
lokale politikreds. Hvis alarmopkaldet 
vedrører sygdom eller tilskadekomst er 
alarmcentralens opgave alene at regi-
strere de nødvendige adresseoplysnin-
ger, hvorefter opkaldet viderestilles til en 
sygeplejerske på den relevante regions 
AMK-vagtcentral.

Vandtæthed
Elektronik og vand er sjældent en god 
kombination, og slet ikke saltvand. For 

at have en brugbar telefon når det gæl-
der, er det vigtigt at opbevare den tørt.  
Hertil fås mange fremragende lommer, 
også hvor touch funktionen bevares.

Der begynder dog også at komme tele-
foner på markedet der er klassificeret 
vandtæt. (IPX7)

Husk også at have telefonen opladet, og 
evt. suppleret med en powerbank, som 
fungerer som et udvidet batteri.

Hvad betyder IPX4, IPX7 eller IPX8
Du ved måske nok at den IPX7 kode 
der står på din nye pandelampe har  
noget at gøre med vandtæt og regntætte  
produkter.

Men her får du den helt simple forklaring 
af de mest brugte betegnelse for det grej 
vi bruger til outdoor, løb eller sejlads. 
Den kan være IPX4 for en pandelampe, 
IPX7 for en vandtæt mobiltelefon eller 
IPX8 for din nye GPS.

Koden hedder altid IP og så enten et tal 
eller et X. Et X betyder at produktet ikke 
har en given beskyttelse og tallet angiver 
hvor vandtæt et produkt f.eks. er.



5

Det første tal (eller X)
Det første tal angiver produktets mod-
stand for faste objekter. Det kan være 
om en genstand på størrelse med en 
hånd kan trænge igennem, om en tynd 
wire kan trænge igennem og yde skade 
og så helt ned til om produktet er testet 
for at være støvtæt.

Er der ikke testet for disse ting, står der 
et X. Det ser vi tit på outdoorprodukter 
f.eks. bådelektronik

Det næste (og vigtigste) tal
Det næste tal angiver hvor modstands-
dygtigt produktet er overfor dråber, regn 
og nedsunket i vand:

0 = Ingen beskyttelse

1 = Modstandsdygtig overfor dråber

2 = Modstandsdygtig overfor dråber 
selv når produktet tiltes 15 grader

3 = Vand der sprayes mod produktet

4 = Vand der spules mod produktet 
(denne er tit benyttet og sidestilles med 
at produktet tåler almindeligt regnvejr

5 = Vand der påføres i en jetstråle

6 = Vand der påføres i en kraftfuld jet-
stråle

7 = Produktet kan tåle at ligge på 
mindst 1 meters vanddybde i mindst 
30 minutter

8 = Produktet kan tåle at være kontinu-
erligt under vand. Dybden fastsættes af 
producenten.

De mest brugte IP koder

Det betyder altså at et produkt med IP 
koden IPX4 kan tåle regnvejr, et produkt 
med koden IPX7 kan tåle regn, men også 
at være kortvarigt under vand. Og pro-
dukter med IP koden IPX8 kan du bruge i 
situationer hvor det er under vand i læn-
gere tid.

En pandelampe vil du altså ikke skulle 
være bekymret for hvis den har IPX4. 
Mens en GPS som du vil have liggende 
foran dig på dit spraydækken i kajakken, 
den bør have en IPX8 kode da den kan 
tænkes at ligge og sejle rundt i vandet en 
hel dag af gangen.

Redning af ”druknet” telefon
Du kan prøve hurtigst muligt, at lægge 
telefonen i en pose med ris. Risene har 
en evne til at opsuge fugten, og hvis du 
er heldig kan telefonen redes. Husk at 
adskille den mest muligt inden den be-
graves i ris.

Henrik Damsgaard Lovmand
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Med denne annonce er vi ca. 40.000 borgere, grundejere samt erhvervsdrivende, der 
opfordrer Folketinget til at opgive planerne for de kystnære havmøller. 

Projektet: Vindmølleparker med op til 220 meter høje møller på størrelse med Store-
bæltsbroens pyloner mellem 4 og 8 km fra kysten ved nogle af landets mest attraktive 
kyststrækninger.

Effekt på naturen: Den frie udsigt over havet og den enestående natur ødelægges - også 
for vore efter-kommere. Netop friholdelsen af de danske kyster for bebyggelse og tekni-
ske anlæg har i flere generationer været en mærkesag på tværs af de politiske partier i 
Folketinget.

Effekt på beskæftigelsen: Turisterhvervet vil blive hårdt ramt. 65 % af turisterne vil finde 
alternativer. De danske kyster er noget helt unikt og et af de største aktiver for turister-
hvervet og dermed beskæftigelsen i Danmark. 

Regeringen ønsker at skrotte disse planer. 
Vindmølleindustrien, bistået af de grønne partier i Folketinget raser – den grønne om-
stilling er truet siger de. Kystnære havmøller er vejen til billig strøm selv om man i dag 
har en overproduktion. Man ser helt bort fra de ødelæggelser af de danske kyster, som 
kystnære havmøller giver anledning til. Det er nødvendigt for at gennemføre den grønne 
omstilling, hedder det.

Regeringen har allerede erkendt - stor respekt for dette - at de kystnære havmøller er øde-
læggende for de danske kyster. Ligeledes at den grønne omstilling er løbet løbsk med et 
tag selv bord for vindmølleindustrien.

Eksisterende alternativer – når tiden er moden.
Vi er ikke imod vindmøllestrøm. Vi ønsker bare, at vindmøller placeres med omtanke. 
Hvorfor ikke vælge Horns Rev. Her er den nødvendige plads og kapacitet til rådighed. 
Her kan man få økonomisk fordelagtig samdrift med de nuværende og allerede planlag-
te installationer. Produktionsprisen på havmøllestrøm er faldende. Det kunne ligne en 
vindersag.  

  

STOP KYSTNÆRE 
HAVMØLLER

OG UNDGÅ ØDELÆGGELSE AF DE DANSKE KYSTER

På vegne af
Området ved Vesterhav Nord

Vejlby Strand Grundejerforening - Vejlby Klit grundejerforening-
Langerhuse Grundejerforening - Ferring Strand Grundejerforening - Ejerlaget Sletten

Området ved Vesterhav Syd
Foreningen StopVesterhavSyd - Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit - Søndervig Beboerforening 

Feriehusudlejningsbureauer på Holmsland Klit - Nr. Lyngvig Camping

Området ved Sæby
Beboerforeningen Knappen - Ejerforening Sønderstrand - Sol-Hav og Strandvænget Grundejerforeningen Sæby Strand - Sæby Bevaringsforening 

Grundejerforeningen Lærkevangsvej - Sæby Sejlklub - Sæby Borgerforening - Sommerhusforeningen Hedehusene - Sulbæk Borgerforening 
Sæby Havns Beboerforening - Sommerhusforeningen Nordstrand – Måenshusene - Sommerhusforeningen Lyngmosen 

Granly, Fred og Ro Vej - Sæby Havnepromenade - Sønderklit og lodsejerne ved Solsbækvej

Området ved Smålandshavet
Kragenæs Sejlklub og en række danske sejlklubber - Danmarks Fritidssejler Union - Omø Beboer & Grundejerforening 

Grundejerforeningen Øregården - Vejrø Gruppen

DERFOR OPFORDRER VI INDTRÆNGENDE FOLKETINGET  
TIL AT OPGIVE ALLE PLANER OM KYSTNÆRE MØLLER.



7

Modstanden mod kystnære havvind-
mølleparker ses tydeligere og tydeligere 
i medierne efterhånden som energifor-
ligets godt skjulte planer for etablering 
af kystnære havvindmølleparker i indre 
danske farvande står tydeligere og tyde-
ligere frem. DFU har sammen med Kra-
genæs Sejlklub det seneste år bidraget 
til at få vindmølleplanerne frem i offent-
ligheden. Senest har vi indgået et samar-
bejde med 4 af de 5 områder i Danmark, 
der omfattes af statens planlagte udbud 
af kystnære havvindmølleparker:

Området ved Vesterhav Nord, området 
ved Vesterhav Syd, området ved Sæby 
og området ved Smålandsfarvandet.

Vore høringssvar og indsigelser har givet 
genlyd på Christiansborg. Energi-, Klima- 
og Miljøminister Lars Christian Lilleholt 
har meldt ud, at regeringen vil aflyse 
udbuddet af kystnære havvindmøller og 
i stedet etablere en havvindmøllepark 
langt ude på havet (Nordsøen).

Denne glædelige udmelding ”krævede” 
selvfølgelig en reaktion fra vindmølle-
branchen i Jyllandsposten den 11. juni 
2016 med traditionelle argumenter som 
tab af arbejdspladser m.v., hvis det lyk-
kes for regeringen at aflyse det planlagte 
udbud. Vindmøllebranchens argumen-
ter virker ikke helt gennemtænkte, da 
branchen ikke tager hensyn til en ned-
gang i turismen, herunder den sejlen-
de turisme, i de pågældende områder. 
Vindmøllebranchen ”glemmer” også de 
arbejdspladser, der kræves for at bygge 

og servicerer store havvindmølleparker 
langt ude fra kysterne. 

Samarbejdsparterne i de 4 planlagte 
kystnære havvindmøllepark områder 
indrykkede derfor en annonce i Jyl-
landsposten som reaktion på vindmøl-
lebranchens argumenter. Vor annonce 
indeholdt også en direkte opfordring til 
Folketinget om at opgive alle planer om 
kystnære møller. D.v.s også de planer, 
som er omfattet af åben-dør-princippet 
med private bygherrer. 

Vor annonce fandt lynhurtigt vej til mi-
nisterens facebook side på dette link, 
hvilket afspejler en tydelig markering af 
regeringens ønsker til genforhandling af 
energiforliget:

Flemming Caspersen
Formand for Kragenæs Sejlklub  

Repræsenterende DFU i vindmøllesagen

Nej tak til kystnære havvindmølleparker
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Det var med stor sorg, at DFU modtog 
meddelelsen, at DFU-æresmedlem Niels 
Rottensten var sovet stille ind.

Niels Rottensten var orlogskaptajn, og i 
1950´erne begyndte han at undervise i 
navigation i bl.a. klubber, der var med-
lemmer af DFU, der dengang hed DMU. 

Niels gik meget ind for, at der blev indført 
et officielt bevis for duelighed i sejlads. 
Allerede i begyndelsen af 1950´erne var 
DFU(DMU) begyndt at udstede en slags 
bådførerbevis og i 1958 fremkom der fra 
det daværende handelsministerium en 
bekendtgørelse om duelighedsprøver i 
sejlads og DFU(DMU) begyndte på dette 
grundlag straks at afholde prøver i såvel 
navigation som sejlads samt udstede et 
”Bådførercertifikat” gennem de klubber, 
der var medlemmer af unionen.  Faktisk 
pålagde DFU(DMU) medlemsklubberne, 
at alle nye medlemmer i medlemsklub-
berne skulle deltage i navigationsunder-
visning inden 2 år efter indmeldelsen og 
at der derefter skulle bestås en praktisk 
prøve. Niels var i meget høj grad med til 
at få indført dette ”Bådførercertifikatet”. 
Formentlig det første officielle certifikat 
af sin art i Danmark.

Dengang blev der mange steder afholdt 
konkurrencer i navigationssejlads som 
f.eks. ”Amager rundt” og ”Slaget i Køge 
Bugt”, hvor Niels medvirkede ved tilret-
telæggelsen af disse sejladser og tilhø-
rende prøver.

Niels var næsten som en selvfølge tillige i 
en årrække DFUs repræsentant i Søfarts-
styrelsens udvalg vedrørende fritidssej-
leruddanelserne.

Da elektroniske søkort og kortplottere 
kom på markedet, skrev han flere ind-
læg i ”Fritidssejleren” om brugen af de 
nye navigationshjælpemidler. Han var 
dog lidt bekymret for, at elektronikken 
skulle aflede opmærksomheden fra sel-
ve sejladsen og afsluttede derfor enhver 
snak om elektronisk navigation med be-
mærkningen ”Husk udkiggen og hav altid 
ajourførte papirsøkort med”.

Niels interesserede sig også meget for 
unionens historie. I 1982 havde unionen 
50-års jubilæum, hvorfor der blev ud-
givet et jubilæumsskrift med unionens 
historie. Det var derfor navnlig tiden fra 
1982 og fremefter, der havde hans inte-
resse. Han påbegyndte en artikelserie 
herom i ”Fritidssejleren”, men nåede 
ikke at blive helt færdig, inden sygdom 
ramte ham. DFU vil selvfølgelig færdig-
gøre historieskrivningen.

Som det fremgår, var han i mere end 50 
år et stort aktiv for DFU, og vi kan derfor 
i sandhed udtale:

Æret være hans minde

På bestyrelsens vegne 
Boris Damsgaard

Niels Rottensten - Mindeord
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Sommeren går på hæld, enten vi vil det 
eller ej. Men fortvivl ej, mange gode ef-
terårsdage venter forude.

Og så til det oplysende: Som vi før har 
skrevet om, så har vi en kontingentjuste-
ring / stigning fra næste kalenderår 2017.

Herefter vil det se således ud:

Klubkontingent             240.00 kr.
1. Medlem af klub        240,00 kr.
2. Enkeltmedlem          270,00 kr.
3. Ekstra båd                 175,00 kr.
4. Bladabonnement     125,00 kr.

Senest 20. november 2016 udsendes 
kontingentopkrævningerne for 2017. 

Sidste rettidige betalingsdag vil være den 
9. december 2016. 

Overholdes den dato, vil der ikke være 
noget afbrud i den kollektive ansvarsfor-

sikring, og man undgår at skulle betale 
rykkergebyr på 50,00 Kr.

Har du solgt båd eller lagt sejleriet på 
hylden, så kontakt os venligst inden 1. 
november, så vi kan få det registreret.  
Derved sparer vi frivillige tid og DFU pen-
ge, når vi ikke skal sende opkrævninger 
forgæves ud. Se kontaktmuligheder i bla-
det.

PBS-gebyret undlades indbetalt af no-
gen. De, der undlod det sidste år, får det 
på opkrævningen i år, og undlader man 
det i år, opkræves det særskilt med et 
opkrævningsgebyr på 50.00 kr.

Selvopkræverklubberne fungerer efter 
samme læst som sidste år.

I håbet om mange gode sejlerdage end-
nu sendes de bedste hilsener fra:

Kai Mogensen 
Kasserer

Kasseren tager ordet
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En arbejdsgruppe under Friluftsrådet har 
udarbejdet en rigtig god og samlet ana-
lyse af udfordringer for færdsel på havet 
og i havne.  

I de kommende 
år skal Danmark 
påbegynde en ny 
planlægning for 
søterritoriet for 
at implementere 
EU direktivet om 
maritim fysisk 
planlægning. Der 
lægges op til, at alle interesser på havet 
skal tilgodeses, herunder også friluftsin-
teresser. Desværre er friluftsinteresser 
og turisme ikke blandt de sektorer, der 
skal planlægges for. Det mener Frilufts-
rådet er en forkert prioritering, idet de 
rekreative aktiviteter på havet har stor 
økonomisk, social, kulturel og historisk 
betydning for Danmark.  

Havet er den blå vildmark, og det skal 
den vedblive med at være. Generelt set 
er der gode forhold for at dyrke frilufts-
liv på og ved havet, uanset om du fisker, 
dykker, sejler eller noget helt andet. 

Men arbejdsgruppens analyse af områ-
det har afsløret, at der er en række ud-
fordringer af både fysisk og non-fysisk 
karakter. En del af arbejdsgruppens be-
kymring går på de indskrænkninger i den 
frie bevægelse samt det rene havmiljø, 
som fremtidige aktiviteter på søterritori-
et kan medføre. Arbejdsgruppen har en 

række overordnede anbefalinger og ind-
satsområder, hvoraf en del af disse lyder: 

• Der arbejdes for, at de rekreative in-
teresser bliver en integreret del af 
havplanlægningen, og faste hørings-
parter på fysiske anlæg og areal- 
udpegninger på havet.

• Der udarbejdes en ensartet ramme 
for politivedtægter for færdsel til 
søs, så færdselsreglerne bliver mere 
ensartede.  

• Myndighederne samler de mange 
arealudpegninger i et kortmateriale. 

• Kortmaterialet skal være frit tilgæn-
geligt i stil med arealinfo.dk 

• Bedre information og læring i forbin-
delse med tilegnelse af kompetence-
beviser. 

• Formidling af regler til de organisere-
de brugergrupper. 

Adgangsvej til havet
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• Alternative kommunikationsformer 
til nye og uorganiserede brugere, 
der ikke er en del af det bestående 
klubliv. 

I forhold til færdselsregler til søs anbe-
fales det, at Friluftsrådet bakker op om 
medlemsorganisationernes arbejde for 
at få politi og myndigheder til at udarbej-
de en ensartet ramme for politivedtæg-
ter for færdsel til søs. 

I forhold til kortmateriale anbefales det, 
at Friluftsrådet foretager en henvendelse 
til myndighederne om ønsket om bedre 
kortmateriale.   

I forhold til uddannelse og samfærdsel 
anbefales det, at Friluftsrådet gennem-
fører en kampagne ala ”Flink Af Natur”, 
som kommunikerer budskaber om for-
nuftig samfærdsel til søs. 

Juridiske hindringer: Forsikringskrav 
Som reaktion på en efterskoleulykke 
på Præstø Fjord i 2011 blev der indført 
nye sejladsregler for erhvervsmæssig  
passagertransport, for fartøjer der med-
tager op til 12 passagerer, nye regler om  

besætningsfastsættelse for samme fartø-
jer samt et krav om en passageransvars-
forsikring.  Fritidssejlads er ikke omfattet 
af de nye regler. Fritidssejlads er det, der 
foregår i idrætsklubber, hos spejdere, i 
foreninger og af private i deres fritid mv.

Blåt netværk
Friluftsrådets har besluttet at oprette 
et netværk for de af Friluftsrådets med-
lemsorganisationer, der har en interesse 
i rekreativ anvendelse af havet. Netvær-
ket kommer til at mødes en til to gange 
om året og diskutere medlemmernes ak-
tuelle problemstillinger. Det første møde 
i netværket forventes afholdt i starten af 
efteråret. Har du emner, oplevelser eller 
andet, som du ønsker at få behandlet i 
netværket, så kontakt Per Sandholdt, Tlf. 
nr. 6118 4050 som er DFUs repræsentant 
i netværket.

Har du lyst til at læse selve 
analysen kan den læses på:

http://www.friluftsraadet.dk/
media/1507246/analyse-af-ud-
fordringer-for-faerdsel-paa-ha-
vet-og-i-havne.pdf
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I mange år har der konstant været  
diskussion og forvirring om hvilket 
materiale det var sikkert at anven-
de som skroggennemføring, hvilket er  
forståeligt.

Spørger man i udstyrsforretninger om 
hvilket materiale, der er sikkert, bliver 
forvirringen ikke mindre - tværtimod.

Søger man på nettet er der kvalificeret 
hjælp at hente, idet flere meget tek-
nisk kyndige personer har delt deres 
viden om galvaniske strømninger og 
korrosionsskørheder, der får ventiler og  
gennemføringer til at forvitre, revne 
og sågar knække helt af med alvorlige  
konsekvenser til følge.

Skroggennemføringer og ventiler frem-
stilles traditionelt i bronze, rustfri stål 
eller messing, hvor korrosion har en 
alt-afgørende indflydelse på ventilernes 
levetid og fartøjets sikkerhed.

Er der ikke hjælp at hente på en enkelt 
måde? Jo, EU har sat standarder for  
materialerne, der anvendes i den mari-
time verden. Disse findes i standarder, 
men er, for lægfolket, en tør og vanske-
ligt tilgængelig læsning.

EU-standarder og materialebeskrivelser
Standarderne for henholdsvis ventiler og 
skroggennemføringer, er listet i normer-
ne med nummer: 

• EN/ISO 9093-1 for metalliske venti-

ler/materialer

• EN/ISO 9093-2 for plast- og kompo-
sitmaterialer

Bronze og Rødgods
For brug i vores både findes ventiler 
og gennemføringerne, der er støbte  
kobberlegeringer med tin iblandet.  
Sådanne ventiler finder man i mange  
ældre skibe, og kan være meget gam-
le. Fungerer disse godt nok og er uden  
synlig korrosion kan de blive siddende. 

Karakteristika
Materialet er ufølsom overfor inter-
krystallinsk korrosion, også kendt som 
spændings-korrosion, og er lette at  
kende på farven (rødgods) og er samtidig 
korrosionsbestandig. Er man i tvivl afslø-
rer en fileprøve materialet som rødligt.

Messing
Messing er også en legering, men med 
op til 40% zink. Disse ventiler kan være 
af varierende standard og legeringer,  
hvorfor anvendelsen af sådanne venti-
ler til skroggennemføringer må frarådes. 
Andre steder i et rørsystem er de dog 
gangbare at bruge.

Kompositventiler og skroggennemføringer
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Er man i tvivl om materialet vil en file-
prøve vise materialet som ”messingfar-
vet”.

Karakteristika
Der er risiko for spændings-korrosion og 
afzinkning (korrosion), knækker let og 
pludselig.

Rustfri stål
Disse ventiler fremstilles også i legerede 
materialer, og skal mindst være af beteg-
nelsen AISI 316 eller A4 stål, eller endnu 
bedre 254SMO.

Forventet levetid ved korrekt montering  
er ca. 10 – 15 år. Så hold datokontrol og 
nerverne i ro!

Karakteristika
Kan fungere i ikke-for-salte vande.  
Begyndende defekter er lette at spotte. 
De er rimeligt holdbare, men kan ikke 
anbefales ved oceanfart, hvor saltindhol-
det er højere end i Danmark.

ADVARSEL
Ligegyldig hvad der vælges må man ikke 
blande rustfrit stål, messing og bronze. 
Der opstår spændingsforskelle i forbin-
delse med saltvandet og hermed tæring!

Forbliver båden i vandet om vinteren, 
kan skydeventiler frostsikres ved, at luk-
ke ventilen og hælde frostvæske gennem 
slangen ind i ventilen og lade det stå der.

Ventiler med kugle, som afspærring kan 
ikke frostsikres på samme måde, idet 
selve kuglen er gennemboret og her vil 
vandet blive indespærret (når ventilen 
lukkes) og kan forårsage frostspræng-
ning. 

Hvad kan jeg så gøre?
Sejlernes bønner om en forenkling og 
ordnede, sikre forhold er blevet hørt og 
forstået af industrien, der har udviklet 
ventiler og skroggennemføringer i kom-
positmaterialer.

Komposit materiale
Komposit er et udtryk der 

anvendes om polyester med 
glasfiber iblandet kulfibre eller 

cellulosefibre. Materialet for-
stærkes herved betydeligt og over-

går metallernes styrke og holdbar-
hed. Tænk her på glasfiberbådene og 

flyproduktion med kulstof eller kevlar, 
hvor materialerne har vist sin styrke.

Vælges ventiler og skroggennemføringer 
i kompositmaterialer opnås der en ved-
ligeholdelsesfri situation samtidig med 
at man fritages for bekymringerne om 
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korrosion. Vær dog opmærksom på, at 
ventilen er fabrikeret i henhold til den 
føromtalte EU norm.

På markedet er der flere virksomheder 
der fremstiller bådudstyr, og har gjort 
det i over 25 år, herunder ventiler og 
skroggennemføringer til marinebrug. 

Produkter fra Trudesign Plastics er certi-
ficeret af Bureau Veritas og af det Inter-
national Marine Certification institute. 

Forespar, en af verdens største udstyrs-
producent, fremstiller ligeledes ventiler 
og gennemføringer i kulfiber-forstærket 
plast. Disse produkter overholder EU 
normerne og anvendes blandt andet i 
X-bådene og i Faurby- bådene.

Karakteristika
Ventilerne er fremstillet i forstærket 
glasfiber, og er hermed ikke udsat for 
saltvandets nedbrydende virkning og 
forventes, at kunne holde i bådens leve-
tid. Bådindustrien har for mange år siden 
overgået til dette materiale. 

Generel vedligeholdelse
Uanset hvilket materiale ventilerne er 
fremstillet i, er det ikke noget man kan 
overlade til at passe sig selv der nede un-

der dørken. 

Tilsé og motioner ventilerne før båden 
søsættes, midt på sæsonen samt når 
båden tages på land. Herved opdages 
et vedligeholdelses-problem, med synlig 
korrosion og fastsiddende ventiler, i tide.

Samtidig med at dette enkle tilsyn ud-
føres opnår man, at overholde sin egen 
ansvarsforpligtigelse.

Hæves skibet, efter at være sunket i 
havnen, er defekte ventiler det første  
forsikringsselskabet undersøger, og kan 
der påvises manglende vedligeholdelse 
eller tilsyn, træder policens ansvarsfra-
læggelse ind. Den sidst kendte pris for 
en hævning i en havn med en mobilkran 
blev på kr. 45.000,-.

Nye komposit-ventiler er billige og sik-
re og er standardvarer hos de danske  
marineudstyrsbutikker, og kan betales 
med penge!

Denne korte gennemgang og anbefaling 
er skrevet efter min bedste overbevis-
ning, men der er forskellige erfaringer og 
meninger om emnet. Det kan anbefales 
også, at læse indlæggene fra sejleren 
Poul Kjeldahl og FORCE Technologys kon-
sulent Piet Jansen publiceret på internet-
tet under overskriften: ”Pas på søventi-
lerne. Messing er ikke sagen og korrosion 
i skroggennemføringer og søventiler”.

Poul Hansen



15

Havnene har i dag stor fokus på risikoen 
ved om bådene i havnen, såvel de fastlig-
gende som gæster-sejlerne har en gyldig 
forsikring, der kan træde til hvis der op-
står et behov for dette.

Alle medlemmer af DFU er, som et mi-
nimum, dækket af Unionens kollektive 
ansvarsforsikring (tegnet hos Yacht-
Pool) og kan vise dette ved, at påklæ-
be årsmærket et synligt sted på båden.  
Ny-indmeldte får ved indmeldelsen til-
sendt et årsmærke, sammen med den 
gældende police og en stander. 

Årsmærket sendes ved årsskiftet til alle 
gyldige (kontingent-betalt) medlemmer 
indlagt i bladet FRITIDSSEJLEREN, sam-
men med policen gyldige for efterfølgen-
de år.

Desværre er vi i den senere tid blevet 
kontaktet af flere havne, som søger veri-
fikation om en navngivet person er med-
lem og dermed ansvarsdækket hos DFU. 

Endnu har vi ikke konstateret misbrug, 
og har kunnet bekræfte medlemskaber-
ne. Det er dog ressourcespild og skaber 
unødigt irritation hos medlemmet, hav-
nen og DFU sekretariatet og kunne helt 
enkelt være undgået.

Et godt råd herfra skal derfor være, at 
påsætte årsmærkatet på båden og hejse 
DFU standeren, som et synligt bevis på at 
alt er i orden. Udover at vise ”her er alt i 
skønneste orden” misklæder det ikke bå-
den, tværtom.

Skulle uheldet være ude, og du får brug 
for forsikringsselskabet, vil det være en 
stor hjælp, at have policen og et nr. af 
Fritidssejleren med i båden. På denne 
måde har du både dit medlemsnummer 
(bag på bladet sammen med dit navn og 
adresse) og telefonnumre til Yacht-Pool 
og DFU. Begge instanser er klar til at assi-
stere dig på bedst mulige måde.

DFU’s medlemsklubber kan hos sekre-
tariatet rekvirere en udskrift, der viser 
hvilke af klubbens medlemmer der også 
er medlemmer af DFU, hvilket også kan 
lette deres årlige kontrol med ansvarsfor-
sikringerne. Vi opfordrer til en flittigere 
brug af denne service.

Bent Hansen 
DFU Formand

Synliggørelse af dit medlemskab og forsikring
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Pinse søndag var vi 3 mand ude og hente 
garn ved Aborg. Vi var godt tilfredse med 
fangsten - små 100 fladfisk i vores 9 garn. 
Samtidig var garnene rene. 

Det var dejligt vejr med en let vind, og 
vi nød hjemturen. Jan går ind i styrehu-
set, da vi er 50 m fra havne indsejlingen. 
Han råber højt: ”For helvede, der komme 
vand ind!” I de næste 4 minutter har jeg 
ingen rationel tanke. Alt foretages som 
paniske handlinger. Muligheder løber 
gennem hjernen, hvad skal vi? Prøve, 
at nå sandbanken på styrbords side ef-
ter havneindløbet? Nej, vi risikerer, at gå 
ned midt i indløbet. Styre mod bagbords 
moles bolværk?  Jeg råbte: ”Jan kom ud 
af det styrehus - Stop med at øse vand, 
du kan ikke følge med!” Vi havde opda-
get vandindtaget alt for sent. 

Vi samles alle 3 på styrbords 
side, og nu går det rigtig 
stærkt. Båden krænger og ta-
ger yderligere vand ind.

Redningsvestene lå i forstav-
nen. Det var jo fint vejr, så 
der lå de godt. Redningskran-
sen var også for langt væk. 
Den ene af os sprang ind på  
mole-siden og kom på den 
måde i land. Vi andre gik ned 
med båden. Vi var nu så tæt 
på molen, at det ikke var et 
problem. Folk på molen ka-
stede tov ned til os. Vandet var vådt og 
koldt.

Hvordan kunne det gå så galt? Efterføl-
gende har der været mange teorier. Der 
var ingen synlige defekter ved båden el-
ler kølevandsinstallationen, men jeg me-
ner at have fundet årsagen, efter at have 
skilt hele båden ad.

Hovedårsagen viste sig at være en utæt 
stævnrørspakning (Black Jack). Den var 
blevet utæt, fordi stævnrøret blev usta-
bilt. (Kobling og gear spændt sammen af 
en stjernegummipakning.) Black Jack’en 
var slidt i stykker indvendig ved, at pro-
pelakslen kunne slå sig i stævnrøret. Der 
er tale om forandringer der er sket over 
en 6 års periode. Forrige ejer af båden 
solgte båden til mig efter at have haft 
den i 3 år. Jeg havde den i 3 år før uhel-
det. Ting vi ikke ser, hører og mærker, da 
det er mikroskopiske små ændringer fra 
tid til anden.

Det var en grum og ubehagelig oplevel-
se. Værst efter, at vi er kommet i land og 
efterrationaliseringen starter. Især når 

En fisketur der kunne være endt helt galt
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man tænker. Hvad nu hvis? Mange sce-
narier farer igennem én. Dagen før hav-
de vi børnene med. Hvad nu, hvis det var 
sket i sejlrenden?

I forvirringen fik jeg meget hjælp af DFU 
og Yacht-Pool. Efter jeg havde afmærket 
båden og kontaktet havnefogeden, tog 
jeg kontakt til Danmarks Fritidssejler 
Union. Jeg blev orienteret om, hvad jeg 
skulle gøre og fik hjælp til at kontakte 
Yacht-Pool. 

Yacht-Pool sørgede for alt det praktiske 
ved hævningen, da båden ikke kunne bli-
ve liggende i havneindløbet. Det var en 
rigtig god hjælp fra både DFU og Yacht-
Pool, og jeg følte mig tryg ved deres be-
handling af sagen.

Båden har nu været skilt totalt ad og gen-
nemgået, da vi ikke umiddelbart kunne 
finde årsagen til forliset. Jeg mener dog, 
at have fundet årsagen, nemlig at akslen 
bevægede sig i stævnrøret og derved 
sled stævnrørspakningen (Black Jack’en) 
i stykker indefra. 

Det har bevirket, at jeg nu har installe-
ret en alarm i båden, der går i gang hvis 

der står vand ved et bestemt niveau. Der 
er også installeret en fuldautomatisk 
pumpe, der også kan betjenes manuelt.  
Udover dette har jeg en manuel hånd-
pumpe, i tilfælde af at  strømmen skulle 
svigte.

Selv om jeg, via mit job på Mærsks bo-
replatforme, er veltrænet og informeret 
med hensyn til katastrofesituationer på 
havet, så har denne oplevelse sat dybe 
spor i mig. Jeg kunne lige så godt have 
været druknet. Vi var heldige!

Den dag lå redningsveste og rednings-
krans på forstavnen af båden. Vi nød det 
gode sejlvejr til vi nåede kort før havne 
indløbet. Vi nåede ikke i nærheden af 
redningsvestene.

DERFOR sejler ingen fra nu af ud sam-
men med mig, uden minimum at være 
iført redningsveste.

 Ovenstående hændelse er fortalt til:

Kirsten Hansen
Bestyrelsesmedlem i DFU

En “Black Jack” skal hvert år inden sø-
sætning smøres med ca. 1 kubikcenti-
meter fedt, der presses ind forfra - altså 
fra motorsiden. Det er ikke nemt, men 
kan dog gøres. Efter søsætning skal man 
klemme den forreste ende lidt hårdt til 
den ene side, så vandet kan presse den 

luft ud, der står inde i muffen. Der skal 
komme et lille skvæt vand.

Der skal være vand inde i Blackjack´en. 
Den må ikke køre tør - så slides de indre 
pakningslæber for hurtigt.

Efterrationalisering af Poul Hansen, DFU
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Sejl Sikkert-ambassadør Jesper Adler 
rapporterer en såkaldt Near Miss situati-
on, der kunne være gået rigtigt galt.

Citat: Her til aften kl. 20:00 (8. juli), har 
Falck reddet en mand op af Skovshoved 
havn. Da jeg talte med Falck-folkene var 
han selvgående og i gang med at få det 
våde tøj af for at få varmen igen. Det reg-
nede her til aften i Skovshoved, så jeg for-
moder, at han er faldet i vandet i forbin-
delse med, at han skulle til eller fra borde 
på en båd. Nogen har set uheldet ske og 
har kunnet slå alarm på 1-1-2. Manden 
bar ikke redningsvest.

Det virker som om, at en hurtig alarme-
ring har været udslagsgivende, for der 
var ikke mange på broerne på denne 
regnfulde aften.

Jesper stiller nogle relevante spørgsmål, 
alle klubber og sejlere bør tage stillig til: 
 

• Har du redningsvest på når du gør 
båden klar til sejllads?

• Er du sammen med andre på hav-
nen i mørke eller i regnvejr?

• Hvordan vil du guide en Falckmand 
ud til din havneplads?

• Er der oversigtsplanche over hav-
nen centralt placeret?

• Er der redningsstiger langs broerne 
og hvordan er de mærkede?

• Er der redningskranse fordelt over 
havnen? Kan søges hos TRYG Fon-
den.

• Har klubben tilbudt førstehjælps-
kurser for nyligt? 

Hvis gengivelse af situationen giver  
anledning til overvejelse og måske  
vinteraktivitet i klubberne siger jeg tak til 
Sejl Sikkert-ambassadør Jesper Adler.

Bent Hansen 
DFU Formand/sejl sikkert-ambasadør

Er din havn og færdsel på denne sikker?
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Sammen med FRITIDSSEJLEREN nr. 2 
modtog I en opfordring til, at indmel-
de en sejlerbekendt i Danmarks bedste 
sejlersammenslutning - der samtidig 
er modig nok til at fastholde, at vi også 
tilbyder og administrer Danmarks bedst  
dækkende og billigste ansvarsforsikring 

Titlen på brochuren er VOKSEVÆRK, der 
kan betegne en kropslig tilstand hvor 
knogler og legemet er i disharmoni på 
grund af uhæmmet vækst. Med opfor-
dringen til, at melde en sejlerven ind i 
dit DFU, søger vi en tilstand hvor vækst i 
medlemsskaren er ønsket. 

Organisationen og administrationen 
er i en sund tilstand, hvor vokseværk 
kan håndteres af sekretariatet uden  
smerte, men med fornøjelse og en  
glædelig forventning.

Markedsføring og vækst er vitalt for alle 
organisationer, men kan kun realiseres, 
hvis der er et produkt der efterspørges 
og udfylder et behov. Denne ubetingede 
sandhed har bestyrelsen påtaget sig at 
adressere, og brochuren VOKSEVÆRK er 
første element i udviklingen af dette.

Brochuren er udformet dels som en  
information om hvad organisationen  
idemæssigt står for, og en uddyb-
ning af hvad vi tilbyder af fordele i 
form af deltagelse i DFU’s kollektive  
ansvarsforsikring, samt orientering om 
rabatordninger på kaskoforsikring ved 
Yacht-Pool, tegnet gennem DFU.

En vigtig medlemsfunktion, der i hverda-
gen ikke rangerer højt i medlemmernes 
bevidsthed, er DFU’s varetagelse af Jeres 
nationale og internationale interesser, 
hvorfor denne information er medtaget 
i VOKSEVÆRK. Bestyrelsen vægter disse 
spørgsmål meget højt ved aktivt at delta-
ge i de i brochuren nævnte arbejdsgrup-
per, råd og nævn.

Det har været vort ønske, at orientere 
om fordelene ved medlemsskabet og 
om DFU’s virke i dagligdagen, noget mar-
kedsføringsfolkene kalder BRANDING.  
Efter reaktionerne modtaget fra med-
lemmerne mener vi, i al beskedenhed, at 
det er lykkedes ganske godt.

Danmarks Fritidssejler Union er ikke den 
største sejlersammenslutning i landet, 
hvilket på ingen måde afholder os fra 
med styrke, at tale alle fritidssejleres sag 
under mottoet:

Bestyrelsen

Vokseværk ønskes, plads haves

Det er ikke styrken hvormed 
argumentet fremføres, men 

argumentets kvalitative indhold 
der prioriteres
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Sommer, sol, socialt samvær, lystfiskeri 
og familiehygge er alle synonymer, der 
forbindes med sejlerlivet af Danmarks 
mange fritidssejlere og med god grund.

Ofte forbindes det sociale liv på havet 
og havnelivet med grill eller frokoster  
sammen med vennerne, hvilket er en 
kraftigt motiverende faktor for vore fri-
tidsaktiviteter, hvilket er godt.

Men! Alkohol og sejllads er uforenli-
ge størrelser og skal holdes adskilte.  
Sammenblandingen er moralsk forkaste-
ligt og, alt efter promillen, også ulovligt.

I forbindelse med festivallen ROCK UN-
DER BROEN d. 11. juni 2016, der afhol-
des i Lillebælt ved Middelfart, var mange 
sejlere på vandet og kunne nyde både 
det gode vejr og musikken. Tilsyneladen-
de blev der også nydt en del spirituøse 
varer, idet jeg blev kontaktet af Fyns Lo-
kal radio, der ønskede en udtalelse om 
en gennemført politiaktion på vandet.

I alt var 50 både blevet kontrolleret med 
et beskæmmende resultat: 46 blev no-
teret for manglende eller ukorrekte red-
ningsveste til de ombordværende! 29 af 
de kontrollerede blev endvidere noteret 
for spiritussejllads!

Alt i alt ville indkøbene af redningsveste 
til de ombordværende have været billi-
gere.

Interviewerens spørgsmål var: “Hvad 
mener du, som formand for Danmarks 
Fritidssejlere om dette?” Der er ingen 
måde at forklare eller at mildne en så-
dan situation. Jeg kunne kun udtrykke 
min misbilligelse af situationen og for-
tælle om den igangværende fokus på  
sikkerheden til søs, der var sat i søen af 
Søsportens Sikkerheds Råd i samarbejde 
med Tryg Fonden, med det formål, at  
højne kulturen omkring sikkerheden.

Det bliver en lang og sej kamp, at  
ændre sejlernes kulturelle adfærdsmøn-
ster, men det må og skal lykkes.

En anden hændelse der des-
værre befinder sig i samme 
kategori er den ulykkelige 
hændelse søndag nat den 17. 
juli i Køge Havn, hvor en min-
dre båd med 2 mænd ombord 
med en fart på 26 knob brage-
de ind i molen.

Bådens kaptain var,  
efter oplysning fra Midt- og 
Vestsjællands Politi, svært  

Spiritus-sejlads
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beruset. En 45-årig mand, der lå og sov 
i båden, blev overført til Rigshospitalet 
med følebesvær i benene, mens bådens 
kaptajn slap med knubs.

Båden blev svært skadet og skal nu hæ-
ves og repareres, hvilket kan medføre 
større omkostninger for ejeren, idet in-
gen forsikringer, det være sig Ansvar- og 
eller Kaskoforsikringer, dækker skader, 
hvor der har været alkohol indblandet.

Lykkeligvis omkom der ingen, ligesom 
heller ikke uvedkommende blev skadet 
ved hændelsen, selvom passagerens 
tilstand med føleforstyrrelsen i benene 
ikke er kendt.

Der vil være flere hændelser indenfor  
sejlerkredsene, heraf nogle med en  
heldig udgang og andre med mindre  
skader, der går under radaren hos myn-
dighederne og forsikringsselskaber-
ne. Jeg opfordrer klubberne til at tage  
emnerne op til diskussion og læring i 
klubberne. Vi kan alle lære af erkendte 
situationer. Med denne opfordring læg-
ger jeg ikke op til en ændring af de hyg-
gelige klubture med grill og sociale sam-
menkomster, men alene til at tænke over 
tidsplanen for sådanne arrangementer, 
så man kan sejle sikkert hjem. 

Bent Hansen 
DFU Formand
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I forrige blad orienterede vi om at DFU 
havde modtaget et afslag på bladstøtte 
til udgivelse af vort blad Fritidssejleren 
for 2. år i træk

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør en 
liste med hvilke blade (organisationer) 
der har modtaget støtte og med hvilke 
beløb der er støttet. Efter gennemlæs-
ning af listen blev vores forundring over 
afslaget til forbavselse og forargelse, idet 
direkte sammenlignelige blade (orga-
nisationer) var tildelt betydelige beløb, 
hvilket unægtelig stillede afslaget til DFU 
i relief som forskelsbehandling af rang.

Bestyrelsen besluttede at anke afgørelse, 
der måtte være baseret på en fejlopfat-
telse af, hvad DFU er i sammenligning 
med blade udgivet af f.eks. Dansk Sejlu-
nion, KDY og Danske Tursejler. 

Vi indsendte derfor en anmodning om 
en fornyet behandling af ansøgningen 
om bladstøtte, med præcisering af, hvad 
DFU varetog af medlemspleje og teknisk 
information gennem medlemsbladet 
FRITIDSSEJLEREN, og sammenlignede 
DFU’s virke i forhold til de nævnte andre 
blade. For sammenligning medsendtes 
blade fra DFU og Danske Tursejlere samt 
vores vedtægter.

Forbavselen var dog til at tage og føle 
på,  da vi erfarede at ankeinstansen vi-
ste sig at bestå af samme personkreds, 
der var bevillingsudvalget. Er dette en 
korrekt demokratisk tilstand? Svaret var 
med denne baggrund ventet, nemlig et 
afslag på anmodningen, med begrundel-

sen som her gengivet: 

Anmodningen om genoptagelse inde-
holder ikke nye, væsentlige faktuelle op-
lysninger, der kan give anledning til at 
ændre afgørelsen, og udvalget fasthol-
der på det grundlag, at hovedindholdet 
i bladet falder inden for kategorien Hob-
byprægede aktiviteter som ikke er idræt. 
Udgiver er derfor ikke tilskudsberettiget, 
jf. §1, stk. 2, nr. 5, i mediestøttebekendt-
gørelsen. 

Det følger således af denne bestemmel-
se, at der ikke ydes tilskud til en udgiver 
af en publikation, der udgives af for-
eninger, organisationer m.v. med henblik 
på at præsentere eller informere om hob-
byprægede aktiviteter, bortset fra egent-
lig idræt. 

Bladpuljens fordelingsudvalg har ved 
vurderingen af, om indholdet af et blad 
kan anses for fortrinsvis at udgøres af in-
formation om Idræt, jf. bekendtgørelsens 
§ 1, stk. 1, nr. 4, lagt vægt på, om udgiver 
er medlem – eller associeret medlem - af 
Dansk Idrætsforbund eller af et forbund/
en union under Dansk Idrætsforbund, fx 
Dansk Sejlunion. Det skal i den forbindel-
se bemærkes, at Danske Tursejlere er as-
socieret medlem af Dansk Sejlunion.

Her fik vi sort på hvidt besked på, at vo-
res fritidsaktivitet ikke var sport, men 
en hobby-præget aktivitet, der ikke er  
tilskudsberettiget, og da vi heller ikke 
er medlem af Danmarks Idrætsfor-
bund, eller associeret medlem af Dansk  
Sejlunion, hvilket vor mest sammenlig-

Forskelsbehandlende demokrati



23

nelige sejlerorganisation er og derfor er 
berettiget til medie/bladstøtte.

Denne afvisning vurderede bestyrelsen 
ikke var i orden, idet over 95% af sej-
leraktiviterne i Danmark, efter denne 
definition, ville være udelukket fra støt-
ten, idet normal sejlads er familie- og  
lystsejlads (hobby-præget), og kun de 
resterende få procent kan betegnes 
som værende ikke-hobby, dvs. idræt.  
Fastholdes beslutningen må den logiske 
konsekvens være, at fratage alt hobby-
præget sejlaktivitet bladstøtte, hvilket er 
absurd. Men den forskelsbehandling DFU 
her er offer for er også absurd, hvilket en 
indmeldelse i Danmarks Idrætsforbund, 
eller søge associering med Dansk Sejlu-
nion med det formål at opnå støtten, der 
også vil være.

Vi besluttede at indklage afslaget og 
sagsbehandlingen til Folketingets Om-
budsmand med anmodning om, at  
omgøre beslutningen og søge at opnå en 
ensartet og fair behandling, sammenlig-
net med de andre nævnte sejlerorganisa-
tioner, samt andre hobby-organisationer 
såsom f.eks. spejderorganisationerne og 
træskibssammenslutningen.

Formålet er ikke at fratage støtten der er 
givet til andre sejlerorganisationer, men 
alene at opnå en demokratisk ligestilling 
hvilket tilsyneladende kan blive en kamp.

Nu afventer vi med spænding Folketin-
gets Ombudsmands behandling og afgø-
relse.

Bent Hansen 
DFU Formand



24

Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
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.: 51 21 21 11  hcstoffer@gmail.com
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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. 

Indenbordsmotor 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)
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Båd sælges:
Invader amerikansk lege og trolleybåd med 90 hk Honda, fast tank, indregistreret trai-
ler, meget udstyr + vinterdækken,stereoanlæg, nyere batteri samt gps, meget let og  
meget nemt at traile, oprindeligt sejlet i tyske ferskvandssøer.
Minimumspris kr 60.000,-
Henvendelse til Mads Søndergaard  
Mobil 2237 0549 
Email: maso@dadlnet.dk 

Bådstativ sælges:
Nyt stativ til sejlbåd, købt til en 8 tons båd. Fejlkøb. 

Længde 3,5 m
Bredde 2,5 m

Benhøjde 0,8 m
Pris: 5.000 kr.

Med venlig hilsen
Palle Hansen, tlf. 2029 8027

email: pallehernst@gmail.com
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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@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
Jørgen Petersen
Grønnevejen 4 Orehoved
4840 Nørre Alslev
Tlf: 5444 6076
Mobil: 4040 3079
E-mail: jorgen@dk-dfu.dk

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


