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Gode råd om vinterklargøring af båd og motor
Tiden er nu til at bådene tages på land 
for vinteren og tankerne kredser om-
kring, hvordan man bringer den kære, og 
dyrebare, båd frelst gennem vinteren.

Der har altid været mange gode og for-
nuftige råd i omløb imellem bådfolket, 
hvoraf vi her genudgiver nogle gode og 
fyldestgørende råd fra DFU’s tidligere 
mangeårige formand Jørgen Petersen og 
DFU medlemmet Poul Hansen.

Jørgen Petersen har gennem en menne-
skealder beskæftiget sig med fritidsbåde 
og livet omkring dette og er uddannet 
maskinmester, hvorfor rådene ikke er 
teoretiske, men rundet af praktiske erfa-
ringer. 

Sejlbåde starter ved mastekranen med, 
at afmontere masten. Pas på, der er an-
tenner og vindekser, der er sårbare og let 
kommer i vejen. Er det muligt bør disse 
afmonteres på forhånd. Hermed sikrer 
du også, at antennerne ikke fjernes af 
uvedkommende fra masteskuret. Det er 
ærgerligt og dyrt, at anskaffe nye til for-
året.

Gennemgå masten og wierstagene, samt 
bommen for skader, som f.eks. revner, 

slidmærker samt korrosion. Vær specielt 
opmærksom på stikkere i wierstagene. 
Tag en stofhandske på og træk wiren 
gennem handsken. Er der stikkere, skal 
de nok melde deres tilstedeværelse her.

Rengør masten og smør terminalernes 
gevind med fedt før du henligger den i 
skuret. En let olieklud kørt over mast og 
bom er meget tilrådeligt og yder en god 
beskyttelse i vinterens fugtige vejr.

Sejlene efterses for et reparationsbehov 
imens de vaskes af for saltsprøjt, tørres 
og pakkes sammen. Sejlmagerne har 
ofte en tilbudspris på reparationer, der 
kan udføres i vinterens løb.

Dækket rengøres mens båden endnu er 
i vandet. Der findes mange, og kostbare, 
rengørings- og plejeprodukter - hvor-
vidt man ønsker at bruge disse er et  
erfaringsspørgsmål. Personlig anbefaler 
vi brugen af brun sæbe, hvilket er et for-
trinligt renseprodukt, der samtidigt til-
fører et teakdæk en beskyttende olie og 
trækker et teakdæks naturlige glød frem 
igen.

Sæben blandes med varmt vand til en 
konsistens meget lig tapetklister, og 
smøres jævnt over et stykke af dæk-
ket og bearbejdes med en ikke for blød  
børste. Afskyl dækket efter det har  
siddet i ca. et kvarter, så sæbeolien er 
trukket ind i træet. 

Stadig mens båden endnu er i vandet 
startes og køres motoren til den er drift-
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svarm og olien er blevet varm og lind. 
Skift olien på motoren, samt oliefilteret 
og påfyld frisk olie i rette mængde og 
kvalitet iht. instruktionsbogen. Olien på 
gearet har normalt en længere levetid, 
så konsulter instruktionsbogen om det 
er tid for at skifte dette også. 

Anbefaling: Lad en magnet gennemsøge 
det aftappede olie for eventuelle jernspå-
ner. Hvis sådanne findes er det en indika-
tion for en professionel indsats!

Start motoren igen og kør til driftstempe-
raturen er opnået. Efterse for olielækage 
og reparer i fornødent omfang.

Turen er nu kommet til brændstofssy-
stemet, hvor filtrene skiftes og vand-
udskilleren drænes for vand. Ofte er 
brændstofsfilteret og vandudskilleren 
sammenbygget i en enhed og ofte er der 
mere end et filter. Fyldes det nye filter 
med brændstof før samlingen undgår 
man ofte en besværlig udluftning. 

Brændstoftankene skal drænes og 
om muligt bundsuges for slam og  
kondensvand. Der er ingen mening i, at 
skifte brændstofsfiltrene for umiddelbart 
efter, at fylde dem med kondensvand og 
snavs igen.

Er økonomien til det kan det anbefales, 
at fylde brændstoftankene ”til randen” 
med frisk brændstof. Undgå at anven-
de brændstof med tilsat biostof der 
fremmer dieselpest. Anvend marinedie-
sel eller tilsvarende.  Er økonomien et  
problem og brændstofsbeholdningen 
ikke for stor, kan det aftappes og opbeva-

res i f.eks. 25 liters dunke. Herved undgås 
kondens i bådens tank og kondensvand 
spottes let i plastdunken. Udenbords-
motorer anvender benzin med biotilsæt-
ning, der ikke klarer henstilling særligt 
godt og derfor kræver et særligt hensyn 
og behandling.

Er benzinen opbevaret i en transportabel 
dunk drænes denne til den kun indehol-
der få liter benzin, hvorefter der tilsæt-
tes 5 procent af 2-taksolie der rystes 
sammen med benzinen.  Start motoren 
og kør den i 5-10 minutter med denne 
blanding. Det skal være 2-taktsolie der 
forbrænder koksfrit. Karbureringssyste-
met vil nu være beskyttet.

Har båden en indbygget tank kan samme 
fremgangsmåde anvendes. Her blandes 
2-taktolien med benzinen i en dunk og 
påfyldes tanken.

Start nu motoren og efterse for brænd-
stofslækage. Vær særlig opmærksom 
på møre og slidte brændstofsslanger og 
rustne spændebånd.

Båden kan nu tages på land og den re-
sterende vinterklargøring udføres med 
fordel på land. 
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Er optagningen aftalt med en vognmand 
følges anvisningerne herfra, idet uheld 
eller skader under selve løftet påhviler 
vognmandens forsikring. Det samme er 
gældende for en eventuel hjemtransport 
eller transport til vinterpladsen. Vær på-
passelig med, at båden er forsvarligt fast-
gjort under transporten.

Påse båden stilles på et solidt og stabilt 
klodslag, der ikke bør være for højt og i et 
stabilt stativ eller på bukke. Kravet er, at 
det skal kunne klare en storm. Løse  buk-
ke sikres med tovværk eller træafstivnin-
ger således at de ikke skrider. Påse også, 
at grunden, hvorpå de står ikke giver ef-
ter. Eventuelt stilles stativet/bukkene på 
et solidt underlag af f.eks. træplader. Stil-
les båden i et stativ, skal dette være gen-
nemgået og eventuelle reparationer ud-
ført før båden tages på land. Det siger sig 
selv, at reparationer nemmest og billigst 
kan foretages uden båden er i stativet.

Er båden en såkaldt trailerbåd, der gør 
det muligt at køre båden hjem eller til 
en anden opbevaring, skal traileren sik-
res mod tyveri. En effektiv låsning er den 
såkaldte kasselås, der skydes ind over 
trailerens trækanordning og sikre denne 
med en rustfri lås, som ikke lader sig klip-

pe over med en boltsaks.

Ferskvandsystemet drænes for vand 
og vandhanerne efterlades åbne. Er 
det muligt gennemblæses eller drænes  
rørene/slangerne, således frostspræng-
ning undgås.  Hæld en halv liter madolie i 
toilettet og pump ferskvandet ud. Mado-
lien konserverer gummimembranerne.

Klargøringen af motoren kan nu fort-
sætte. Afmonter vandtilførselsslangen 
fra bundventilen og put den i en spand/
dunk med ferskvand tilsat noget mado-
lie, vær ikke for karrig med dette. Opstart 
motoren, mens en sæk holdes skærmen-
de for udstødningen. Lad motoren køre 
til den har brugt alt vandet i spanden/
dunken og efterfyld om spanden eller 
dunken ikke er stor nok.

Saltvandskølingen er nu konserveret og 
udstødningssystemet er blæst tør for 
saltvand. Gennemvæd en klud med olie 
og stop den ind i udstødningen for, at 
mindske rustangreb i udstødningsrøret 
og på udstødningsventilerne.  Luk bund-
ventilen og hæld en sjat madolie ned i 
ventilen. Monter vandtilførselsslangen 
på bundventilen igen (husk 2 stk. rust-
frie spændebånd forskudt fra hinanden). 
Herefter efterse kølevandspumpernes 
impeller, både det ferske- og saltvand, 
for skader. Det kan anbefales, at monte-
re de nye til foråret og beholde de brugte 
som reserver.  

Er motoren ferskvandskølet, skal køler-
væskens frostsikringsgrad kontrolleres 
med en flydevægt. En frostsikringsgrad 
på 20 minusgrader anbefales. Er det 
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ferske kølervæske 5 år gammelt skiftes  
dette, idet frostsikringsvæsken, der også 
har en konserverende effekt nedbrydes 
med tiden.  

En udenbords motor skal naturligvis også 
serviceres og have skiftet olie på såvel 
motor og gear, samt have filtre og impel-
leren efterset. Dette udføres efter båden 
er sat på land af indlysende grunde.

Ikke alle har det mekaniske mod, eller 
indsigt, der skal til for at skifte vandpum-
pens impeller. Der er ikke noget hekseri 
i dette arbejde. Gennemlæs instrukti-
onsbogen og opsøg erfaring fra YouTube 
videoer, der viser hvordan. Her er flere 
links man kan følge, eksempelvis:

Udenbordsmotorer er saltvandsafkø-
lede, hvorfor dette system skal afsaltes 
ved at monterer en vandslange til salt-
vandsindsuget og lade motoren køre i 
fek. 5 min med ferskvand. Også her til-
rådes det, at tilsætte en skvat madolie i 
den sidste del af gennem skylningen. De 
fleste motorer har, som ekstraudstyr, en 
adapter (af mange kaldet Mickey Mouse 
ører) der kan ”monteres” over motor-

benets indsugningsåbninger. Andre har 
en vandkobling (Gardenia) beregnet for  
afsaltning.

Serviceværkstederne anvender ofte en 
alternativ metode, hvor motorbenet 
nedsænkes i en tromle eller beholder  
som fyldes med ferskt vand tilsat køler-
væske og lade motoren køre heri et styk-
ke tid. Herved affreskes motoren og kon-
serveres samtidigt. Undersøg om ikke 
flere på havnen har samme behov og gå 
sammen om udstyret, der kan genbruges 
år efter år.

Er man i tvivl om procedurerne kan  
motoren afmonteres og indleveres til en 
autoriseret reparatør eller forhandler, 
der ofte tilbyder en specialpris for denne 
service og samtidig opbevarer motoren 
gennem vinteren. 

Tændrørene skrues ud og ca. 30 milliliter 
2-taktolie sprøjtes ind i gennem tænd-
rørs hullerne hvorefter motoren drejes 
flere omdrejninger for at fordele olien i 
cylinderen og på ventilerne. Monter nye 
tændrør.

Turen er nu kommet til bådens elektriske 
installation og akkumulatorerne.

Ledningsforbindelserne i sikringspane-
let, instrumenter, generator og akkumu-
latorerne sprøjtes først med kontaktrens 
og derefter med et dus af et silikonemid-
del.

Med hensyn til akkumulatorernes pleje 
er der generelt to opfattelser, hvor den 
tidligere anbefaling var, at afmontere 

http://www.youtube.com/
watch?v=BiQNhFYFvdQ

Komplet motorservice: 
https://www.youtube.com/

watch?v=qrVH6P3nEww
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akkumulatorerne og tage dem hjem og 
aflade dem kontrolleret for, at genopla-
de dem 2 til 3 gange om vinteren. Denne 
fremgangsmåde er stadig gangbar, men 
skal følges tæt - idet akkumulatorernes 
egen afladning, om disse ikke anvendes, 
vil forårsage belægning af pladerne der 
næsten ikke er til at få af igen. 

Med fremkomsten af den nye generation 
af switsmode-ladere, der kan være til-
slutter akkumulatorerne permanent, er 
det ikke længere nødvendigt at hjemtage 
dem. Naturligvis skal der være tilslutter 
220 volt til laderne for at de kan fungere.  

Er der belægning eller ir på polerne  
afrenses dette med en sodaopløsning, 
hvorefter polerne indfedtes i vaseline 
(købes hos Matas).

Gennemgå nu båden for kondensvand 
og tør det op.

Hvorvidt hynder, og andet tekstil, skal  
tages med hjem, eller opbevares i bå-
den er en temperamentsag. Forbliver  
hynderne i båden kan det anbefales, at 
stille disse op eller løfte disse op ved at 
lægge noget under for at hæve disse fra 
underlaget.

Desværre er tyveri fra både på vinter-
pladsen ikke usædvanlig, så her skal der 
tages specielle forholdsregler.

Løst udstyr, personlige effekter og udstyr 
der kan fjernes uden brug af vold eller 
værktøj skal tages med hjem, hvilket de 
også har bedst af. Tyveri fra båden hvor 
denne ikke er brudt op med vold vil nor-

malt ikke være dækket af kaskoforsik-
ringen. Husk også, at du har en selvrisi-
ko - så garder dig og tag effekterne med 
hjem.

Ansvarsforsikringen kan ikke komme i 
brug her, idet den dækker for, hvad man 
selv har forvoldt af skade på tredje mand.

Kan påhængsmotoren afmonteres og 
opbevares hjemme, er det at foretræk-
ke. Alternativet er, at sikre motoren og/
eller et eventuel Z-drev med mindst een 
aflåselig bolt eller en anden forsvarlig  
låseanordning. 

Nogle vil gerne have varme i båden, hvil-
ket også er i orden, men husk brandfa-
ren. Om båden brænder opstår der et 
forsikringsproblem.

Husk også, at overdækningspresen-
ninger ikke må fastgøres til bådstativet  
eller bukkene, men skal ”svøbes” om sel-
ve båden. En presenning kan af vinden 
slide sig løs, og hvis denne er fastgjort til 
en buk, kan denne rives væk af stormen, 
hvorefter der er risiko for at båden væl-
ter. 

Med sejlerhilsen  
Jørgen Petersen og Poul Hansen
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Indkaldelse til generalforsamling
I henhold til DFU’s vedtægter §8 indkaldes der til ordinær generalforsamling:

Lørdag den 4. februar 2017 kl. 11:30

Generalforsamlingen afholdes hos Sakskøbing Sportscenter,  
P. Hansens Vej 15, 4990 Sakskøbing.

Kl. 11:30 Spisning: DFU er vært ved en beskeden anretning til alle, der er tilmeldt  
generalforsamlingen.

Kl. 12:00 Ordinær generalforsamling, herunder registrering og udlevering af  
stemmesedler.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2016)
5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår

(1. januar 2016 til og med 31. december 2016)
6.  a. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår (2017) og et ramme-
budget for det efterfølgende regnskabsår (2018) til godkendelse

b.  Fastsættelse af kontingentet for 2018 ref. vedtægtens § 6
7.  Indkomne forslag

a.  Bestyrelsens forslag
b.   Indkomne forslag

8. Valg:    Til bestyrelsen
Formand for 2 år (modtager genvalg)
1 bestyrelsesmedlem - for 2 år (modtager genvalg)

9.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - hver for 1 år
10.  Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1 år
11.  Valg af 1 revisorsuppleant –  for 1 år 
12.  Eventuelt

Rækkefølgen for punkterne kan ændres efter generalforsamlingens bestemmelse.

Forslag der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige 
og bestyrelsen i hænde

Senest d. 21. januar 2017

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen til DFU’s sekretariat telefon: 70 22 91 
95, alternativt på mobil nr. 26 39 35 21 eller e-mailadresse: dfu@dk-dfu.dk

Senest d. 30. januar 2017

Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med en god og saglig debat. Der serveres kaffe 
og brød under generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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Tanker om aflæggelse af speedbådscertifikat, yachtskipper, 
duelighedsbevis og kanalbevis

DFU deltog i dialogmøde mellem Søfarts-
styrelsen og organisationer inden for  
fritidssejlerområdet den 22. september 
2016.

Et af Søfartsstyrelsens arbejdsområder 
er, at fastsætte ramme vilkårene, for de 
maritime uddannelser. På det praktiske 
plan betyder det, at søfartsstyrelsen står 
for udarbejdelsen af bekendtgørelsen 
og udpegelsen af de personer, som er  
bemyndiget til at foretage prøve aflæg-
gelsen.

Alt udvikler sig, og der sker ting, som gi-
ver anledning til eftertanke. Dette gæl-
der også for de maritime uddannelser. 

Speedbådsfører-bekendtgørelsen er fra 
2006, og i forlængelse af de skridt som 
Søfartsstyrelsen har taget med kvalitets-
sikring af prøveafholdelsen, fandt Sø-
fartsstyrelsen, at et ”serviceeftersyn” af 
denne og de øvrige bekendtgørelser på 
området, ville være nyttigt og godt, og til 
glæde for alle parter. 

Derfor havde Søfartsstyrelsen inviteret 
til et dialogmøde, med organisationer-
ne inden for fritidssejlerområdet, inden 
udarbejdelsen af nye bekendtgørelser på 
området.

Det væsentligste på mødet var, hvordan 
udarbejder vi en ny model for fritids-
sejlerprøver, som samtidigt giver bedre 
rammer for udfoldelse af fritidssejlerud-
dannelser, som kan medvirke til fortsat 
engagement i det lokale sejlsportsmiljø 
og sikre fortsat fokus på sikkerheden til 
søs blandt sejlere. 

Hovedsigtet for drøftelserne ved mødet 
var på denne baggrund:

• Ny model for fritidssejlerprøver
• Fokus på sikkerhed til søs
• Fleksibilitet til at imødekomme 

lokal efterspørgsel og udvikling af 
indhold af uddannelser og prøver,

• Inddragelse, delegering og kvali-
tetssikring

• Forankring af målstyring og tilsyn 
hos Søfartsstyrelsen

Arbejdet med bekendtgørelsen skal bl.a. 
tage stilling til området for gebyrer og 
hvorvidt forholdet mellem kvalitet og 
økonomi bedst sikres. Af hensyn til inter-
national anerkendelse af danske fritids-
sejlerbeviser vil overvejelser om en fast 
skabelon for udstedelse af beviser også 
skulle inddrages.

Noget af det væsentligste, der kom 
frem på mødet, var tanken om, at  
bemyndige interesseorganisationerne 
inden for fritidssejlerområdet herun-
der DFU, til at forestå arbejdet med be-
myndigelse af censorer, koordinering af 
prøver med sejlerskoler, klubber mv., 
udstedelse af beviser, samt indberetning 
til Søfartsstyrelsen blev drøftet. Søfarts-
styrelsens rolle skulle så primært være, 
at stå for myndighedsrollen koncentreret 
om rammevilkår og tilsyn.

DFU er meget positiv over for de nye tan-
ker som Søfartsstyrelsen har gjort sig, og 
ser gerne at nye bekendtgørelse kan træ-
de i kraft så hurtigt som muligt, gerne fra 
næste sejlsæson.
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Kommunikation og sikkerhed på havet
Moderne udvikling med mobiltelefo-
ni overskygger i væsentlig grad den  
”gamle”, men stadig mest dækkende 
kommunikationsform, VHF radioen.

Desværre fravælger flere og flere, at in-
vestere i en moderne VHF-radio, uanset 
at en sådan kan købes for mindre end 
halvdelen af hvad en moderne iPhone 
koster.

Selvom TeleDanmark har udvidet dæk-
ningsområdet for mobiltelefoni over 
vandet, kan det være en farlig løsning at 
forlade sig på denne løsning - også selv-
om man downloader den nyudviklede 
APP 112 til sin mobiltelefon er man alli-
gevel ikke dækket så godt ind, som med 
en VHF installeret.

En moderne VHF er opsat til, med en 
trykknapfunktion, at udsende din nød-
situation og din position over kanal 16. 
Kanal 16 aflyttes 24 timer i døgnet af 
Lyngby Radio og er bemandet med me-
get kyndigt personel, der øjeblikkeligt 
kontakter dig tilbage. Alt efter situatio-

nen igangsætter de så den nødvendige 
aktion. 

Men udover Lyngby Radio vil skibsfarten, 
der har lyttepligt på kanal 16, og andre 
på vandet med en VHF radio høre dit 
nødopkald. Det er godt sømandskab at 
aflytte kanal 16!

En udfordring for VHF-radioen er, at den-
ne kræver en installationstilladelse, der 
dog ikke er svært at opnå.

Den største udfordring er nok, at der 
kræves et radiocertifikat for at måt-
te bruge radioen og at dette af mange 
opfattes som dyrt og besværligt. Intet 
er dog mere forkert, specielt ikke efter  
DUELIGHEDSKLUBBEN nu udbyder et 
VHF/SRC kursus, der kan tages over in-
ternettet i dit eget tempo, og du kan for-
dybe dig i stoffet efter dit eget behov.

Danmarks Fritidssejler Union anbefa-
ler kurset og bringer her deres annon-
ce og opfordrer til, at man undersøge  
forslaget.
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Tag et VHF/SRC-kursus via internettet 
198,- kr. 

Alt for mange afholder sig fra at benytte VHF-radioen i båden, 
eller at tage en personlig nødsender (PLB) i lommen på ture i 
småbåde. 
Årsagen er, at det indtil nu har været alt for dyrt, at få 
undervisning med henblik på at bestå den lovpligtige 
certifikatprøve, som kræves for at anvende dette sikkerhedsudstyr. 
Hos foreningen Duelighedsklubben har vi tømt foreningskassen 
for at kunne tilbyde foreningens medlemmer gratis VHF/SRC-
onlineuddannelse i højeste kvalitet.  
Det koster 198,- kr. om året at være medlem i Duelighedsklubben. 

Læs mere: http://www.duelighed.dk
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Strøm på afveje - en livsfarlig cocktail
I USA, hvor der sejles langt mere i fersk-
vandssystemer end her hjemme i Dan-
mark, har der været flere ofre for det der 
på engelsk kaldes electric-shock-drow-
ning eller blot ESD. Dvs. drukneulykker 
som følge af immobilisering efter et elek-
trisk chok. 

Situationen opstår, hvor der vandrer  
vekselspænding ud i vandet, som følge 
af forkert elinstallation på båden eller på 
land.

Hvis man som bådejer trækker landstrøm 
ombord, er det utrolig vigtigt at sikre sig, 
at der er jordforbindelse i kablet. I dan-
ske havne er det blå CEE stik med jord 
som udgangspunkt standard. Men hvis 
man herfra trækker en husholdningsfor-
længerledning uden jord ombord, er der 
lagt op til ”ulykker”. Hvis dette u-jordet 
kabel får forbindelse til vandet via motor 
eller stålskrog, vil jordforbindelsen etab-
leres gennem vandet.

Hvis man som svømmer nærmer sig en 
sådan båd med strømlækage ud i van-
det, vil strømmen vandre gennem krop-
pen. Da vores nervesystem også består 
af elektriske signaler, skal der ganske få 
miliamperer til før der går koks i krop-
pens signalsystem. Hvis strømstyrken er 
stor nok bliver man simpelthen lammet 
– og som følge heraf drukner man. I prin-
cippet det samme som når man el-fisker. 

Det er ikke DFU bekendt, at der har væ-
ret denne type ulykker i Danmark. Så 
denne artikel er alene et spørgsmål om 

at åbne vores medlemmers øjne for at 
det kan ske, og hvordan man i så fald skal 
reagere.

Der er kun rapporteret om ESD i fersk-
vand, og det giver ret god mening. Strøm 
er af natur temmelig doven og løber altid 
den letteste vej. I ferskvand er lednings-
evnen lav. Men den menneskelige krop 
indeholder ca. 0,9% salt, og er derfor 
mere elektrisk ledende end ferskvand. 
Strømmen vil derfor hellere vandre gen-
nem svømmeren end ”uden om”. Ganske 
få miliampere er nok til at slå et menne-
ske ihjel. I saltvand er ledningsevnen ty-
pisk større end i menneskekroppen, som 
derfor ikke er nogen ”genvej”

Men for, at det kan ske skal flere faktorer 
være opfyldt:
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1. Svømning i ferskvand tæt på både 
eller havneanlæg

2. Manglende/defekt jordkabel, eller 
ikke fungerende HPFI afbryder på 
land eller i båden

3. Strømmen skal have adgang til van-
det via skrog eller propelinstallati-
on

4. 12V jævnstrøm er ikke identificeret 
som årsag til ESD da kroppen me-
get bedre kan håndtere jævnspæn-
ding. 

Hvis du selv er ude at svømme og ople-
ver ubehag, skal du søge væk fra både og 
havneanlæg og gå i land et andet sted. 

Det er selvfølgelig lidt naturstridigt da 
man gerne hurtigst vil op. Hold mindst 
100 m afstand til strømførende installa-
tioner.

Oplever du, at en person i vandet pludse-
lig begynder at råbe efter hjælp, skal du 
ikke hoppe i vandet. Sørg for at trække 
alle landstik ud af konsollerne, som du 
kan få øje på. Herved kan du være hel-
dig at afbryde fejlstrømmen. Ellers må 
du sejle ud og hjælpe vedkommende –  
efter du har alarmeret 1-1-2. Tænk på 
din egen sikkerhed først. 

Udfør livreddende førstehjælp hvis du 
får en bevidstløs person reddet op af 
vandet.

Kasserens køreplan - kontigentopkrævning
Som beskrevet i sidste nummer af Fri-
tidssejleren er vi nu tæt på udsendelse 
af kontingentopkrævninger for 2017. De, 
der endnu ikke har tilmeldt sig betalings-
service opfordres endnu engang til at 
gøre det. Det giver betaleren sikkerhed 
for, at der betales rettidigt, således der 
ikke påløber rykkergebyrer. Oplysninger, 
der skal bruges for tilmelding til beta-
lingsservice, fremgår af den udsendte 
opkrævning

Opkrævningerne udsendes fra Nets se-
nest 20. november, og afhængig af post-
servicen, der hvor du bor, er de fremme 
i løbet af en lille uges tid.  Forfaldsdag er 
1. december og sidste rettidige betalings-
dag er 9. december. Herefter udsendes 
rykkere med et rykkergebyr på kr. 50.-.

Overhold betalingsfristen, så din forsik-
ringsdækning opretholdes, og du undgår 
gebyrer, og vi undgår ekstra arbejde med 
rykkerskrivelser. 

Kontingentsatser for 2017

Alle opkrævninger pålægges et gebyr til 
Nets.

Med sejlerhilsen fra kassereren
Kai

Klubkontigent
Medlem af klub
Enkeltmedlem
Ekstra båd
Bladabonnement

kr. 240,-
kr. 240,-
kr. 270,-
kr. 175,-
kr. 125,-
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Kanalsejlads
Mange har et ønske om at tage på en 
kanaltur, men ikke alle gør alvor af det. 
Nogle tror, det er for vanskeligt og er 
usikre på, hvilke krav, der stilles til ens 
sejleruddannelse, og at det er for svært.

At sejle på kanaler er meget familieven-
ligt. Du er ikke udsat for bølger og vind 
på samme måde som på det åbne hav. 
Dog skal man være opmærksom på, at 
der er større søer, som kan være ret så 
krasbørstige at sejle henover, hvis det 
blæser godt. 

Man kan planlægge en kort daglig sejl-
tid, da oplevelsesmulighederne ligger 
tæt. Selve sejloplevelsen er forskellig alt 
efter, om man sejler på de gamle smalle 
kanaler, hvor man sjældent møder flod-
pramme. Det minder nærmest om en å, 
der skærer sig igennem marker og byer. 
Langs med kanalerne er marker, dyr på 
græs mv. og cykelstier, så skulle nogle i 
besætningen få de lyster, ville en cykel-
tur langs med kanalen ikke være umulig. 

Så er der motorvejene, kanaler med me-
gen godstrafik. Mange af disse skal bare 
overstås, men fungerer som genveje til 
alsidige naturoplevelser og historiske 

byer og steder. Die Autostadt Wolfsburg 
ligger ved Mittelland kanalen. Her kan 
man afbryde ensformigheden for et par 
dage. Det er udstillinger og mange andre 
muligheder for børn i alle aldre.

En tur på kanalerne kræver en rigtig god 
planlægning, som bør starte allerede nu, 
hvis man skal af sted næste år.

Det er nødvendigt at vide, hvor mange 
dage, der er til rådighed. Har man mindre 
end 14 dage, ville det måske være bedst 

at leje en båd. Man kan nemt  
Google firmaer, som tilbyder ud-
lejning af både, tømmerflåder mv. 
Prøv f.eks. at Google bredt: ”Ud-
lejning af både til kanalferier”, og 
man får en masse muligheder.

Man skal grov-planlægge ruten og 
så indkøbe opdaterede kort over 
de områder, man vil sejle i. Der fås 

kort som gennemgår de forskellige områ-
der meget grundigt -  både med hensyn 
til sejlads og oplevelser på land. Jeg har 
selv haft stor glæde af Sportschiffahrt-
skarten Binnen. De kan købes online på 
denne adresse: 

Derudover kan man på internettet ind-
hente oplysninger om de forskellige byer, 
og hvilke arrangementer der er i løbet af 
sommeren.

http://www.weilbach.com/da
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Hvis du går ind på Youtube kan du se en 
masse informative småfilm fra forskelli-
ge steder.  I søgefeltet kan du f.es. skrive: 
”Kanalsejlads i Tyskland”.

Så kommer spørgsmålet om ens 
sejlkvalifikationer. Der er mange 
meninger om, hvad der kræves. Her 
i Danmark kan man sejle en båd, 
der er mindre end 15 m - blot ikke 
speedbåde - uden nogen som helst 
uddannelse. Man skal dog overhol-
de gældende regler for sejlads.

Hidtil er det danske duelighedsbe-
vis almindeligvis blevet accepte-
ret, men der har været eksempler på, 
at lystsejlere er blevet afkrævet bevis 
for specielt kendskab til sejlads på indre 
vandveje, og det er da også indeholdt i 
CEVNI-regulativet, at man bør tage en 
speciel uddannelse.

Dette krav har sin rod i, at en række euro-
pæiske lande har tiltrådt den såkaldte 
CEVNI forordning. CEVNI står for ”Code 
Européen des Vois de la Navigation In-
térieure”, hvilket betyder forskrifter for 
sejlads på de indre vandveje. Kurserne 
omfatter signaler og vigeregler på vand-
vejene samt generel information om etik 
og sluseteknik m.v. Dette bevis bekræf-
ter, at du har sat dig ind i reglerne for sej-
lads på de indre vandveje i Europa. Sam-
tidig kan du frit sejle rundt på de indre 
vandveje i Europa uden den tvivl.  Det er 
nemlig først, når uheldet er ude, at man 
forstår nødvendigheden af at have orden 
i tingene.

Så hvorfor risikerer at ødelægge en god 

ferie? Tag nu og få det duelighedsbevis, 
hvis du ikke har det! Derefter kan du på 
en dag tage flodskipper bevis.

Det er nødvendigt at samle skibspapirer-
ne, så de let kan findes frem om en myn-
dighed ønsker at tjekke dem. Et ringbind 
med skilleblade er rigtig godt og skal in-
deholde:

1. Bådcertifikat. Kan udstedes af DFU 
for kr. 200.-

2. Forsikringspolicer
3. Købspapirer
4. Evt. en momskvittering, hvis båden 

er bygget senere end 1985. Den har 
mange ikke, da der ikke udstedes en 
sådan ved private handler. 

5. Sendetilladelse, hvis der er VHF i 
båden.

6. Ajourfør søkort og sejladsbestem-
melser gældende for de områder 
man sejler i.

Besætningens dokumenter skal ligeledes 
være samlet i et ringbind, så de let kan 
præsenteres.

1. Liste med besætningsmedlemmer-
nes fulde navn
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2. Pas
3. Sygesikringsbevis (EU kort)
4. Hundepas, hvis du har en hund med 

- husk billede af hunden og under-
skrift i passet.

5. Duelighedsbevis og kanal/flodskip-
perbevis

6. Radiocertifikat, hvis der er VHF om 
bord

Glem ikke at føre logbogen, hver dag og 
husk kontrol af bådens gasinstallation, 
skumslukker og redningsvestene. Få evt. 
sat et godkendelsesmærke på disse.

Sørg for at have 4 gode, store fendere 
med samt nogle lidt mindre. De skal bru-
ges i sluserne. Der bliver også brug for 
nogle ekstra lange fortøjningsreb, hvis 
man skal ind i sluser, der hæver/sænker 
skibet 16-20 meter. 

Så kommer det helt store spørgsmål, 
Hvad koster det? Her kan det være svært 
at svare entydigt, da prisen beror på ens 
vaner og ønsker. For tiden er det gratis 
at sejle på floder og kanaler i Tyskland 
- lige bortset fra Kielerkanalen. Noget  
tyder på, at der vil blive opkrævet et  
gebyr i Tyskland fra 2019, men der er ikke 
taget endelig stilling til hvordan og hvor 
meget endnu. I Frankrig skal man betale 
i nogle områder, og det samme gælder 
for England. Der sker dog løbende foran-
dring, så man gør klogt i at orientere sig.

I Tyskland er havnepengene lave, dog er 
der velbesøgte feriesteder hvor det ko-
ster nogenlunde det samme som i Dan-
mark. Man skal som regel betale ekstra 
for at få vand og el. I Lauenborg skal du 

betale hver gang du skal på toilettet - det 
kan blive dyrt. Min mand og jeg var på en 
6 ugers kanaltur i det gamle Østtyskland. 
Vi overnattede altid i havne, blev vasket, 
vaskede tøj, købte vand, el og diesel og 
gik ofte på restaurant. Vi brugte ca. kr. 
10.000,-.

Kirsten Hansen

Danmarks Fritidssejlerunion har 
indgået et samarbejde med FOR-
ENINGEN TIL LANGTURSEJLAD-
SENS FREMME gående ud på, at 
vore medlemmer kan deltage i 
deres kurser. Det drejer sig om 6 
timer kursus med efterfølgende 
prøve. Det vil komme til at koste 
ca kr, 700,00, men så er der også 
orden i beviserne og man kan sejle 
frit på Europas vandveje.

Planlægning af sæsonens kurser er 
i gang og vi vil lægge dem op på 
vore hjemmeside så snart vi ved 
mere. 

Tilmelding skal ske til Formanden 
Bent Hansen. Tlf 2248 4670 eller 
bedre på mail: dfu@dk-dfu.dk
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Danmarks Fritidssejler Union 
inviterer:

Kom og deltag i et spændende arrangement hos 
Han Herred Havbåde i Slettestrand. Her drives et moderne træ-
skibsværft, og der drives rekreativt fiskeri direkte fra kysten i traditio-
nelle fiskefartøjer.

Lørdag d. 18. marts 2017 11.00 - ca. 15.00

11.00 Rundvisning hos Han Herred Havbåde
12.30 Let frokost og tid til at se bådene på stranden. 
13.30 Afsluttende et 2 timers foredrag i ord, video og billeder ved   
  “Vikingen fra Venø“ Bjarne Tingkjær.  

Hør beretningen om Bjarnes oplevelser som besætningsmedlem på 
Havhingsten fra Glendalough om togtet fra Dublin, syd om England 
til Roskilde. En spændende fortælling om en fantastisk forsøgssej-
lads med et langskib fra vikingetiden.

Stil alle de spørgsmål I har lyst til.

Kaffe og kage under foredraget

DFU Medlemspris 50,-
Ikke medlem 75,-
Børn gratis
Bindende tilmelding/betaling senest 1. marts 2017
henrik@dk-dfu.dk / 27 13 63 83 (Mobile Pay) eller  
konto 7670-5584904 - Tilmelding også på vores
hjemmeside www.dk.dfu.dk
Kun 50 pladser ! - skynd dig
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Ny Storstrømsbro og fritidssejladsen
Det er sikkert de fleste fritidssejle-
re bekendt, at der skal bygges en ny  
Storstrømsbro mellem Sydsjælland/Mas-
nedø og Falster/Orehoved. Bestyrelsen 
har derfor bedt Jørgen Petersen, der bor 
i Orehoved og i øvrigt har et særdeles 
godt kendskab til fritidssejladsen i områ-
det, om at se nærmere på de forventede 
sejladsforhold i Storstrømmen – specielt 
i byggeperioden. Endvidere har DFUs 
juridiske rådgiver, Boris Damsgaard,  
medvirket ved den nærmere vurdering 
af sagen.

Vejdirektoratet har tilsendt brugerne 
af farvandet en redegørelse/høring om 
sejladsforholdene i byggeperioden og  
afholdt et orienteringsmøde.

Efter en nærlæsning af vejdirektoratets 
redegørelse og deltagelse i orienterings-

mødet, har DFU sendt et høringssvar til 
Vejdirektoratet. 

Der kan selvfølgelig opstå uventede  
situationer byggeperioden hvor fritids-
sejladsen berøres anderledes end for-
ventet. Med henblik på at holde vores 
medlemmer orienteret om sejladsfor-
holdene så godt og hurtigt som muligt, 
har vi derfor bedt Vejdirektoratet om, 
at få løbende information om udviklin-
gen i byggeriet og mulige påvirkninger af  
sejladsforholdene.

Endelig har vi peget på, at der forment-
lig på sigt vil opstå behov for en ny fri-
tidssejlerhavn i området og foreslået en  
mulig placering ved den ny Storstrøms-
bros sydlige dæmning på Falster.

Bestyrelsen

Danmarks     Fritidssejler Uni  DFU   n    
 

                                          
                          The Danish Leisureboating Association 
                                            
  
 
  
          Til Vejdirektoratet                                                                         7. oktober 2016 
          Guldalderen 12 
          4640 Hedehusene 
          Att. Charlotte Vind Lindgaard 
 
          
 
        Anlæg af Ny Storstrømsbro 
 
        Danmarks Fritidssejler Union (herefter benævnt DFU) repræsenterer omkring  
        2500 fritidssejlere i Sydsjælland og på Lolland/Falster og har derfor en særlig interesse 
        i sejladsforholdene i forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro. 
 
        Vi har gennemgået materialet og har deltaget i Vejdirektoratets orienteringsmøde  
        22/9 2016 i Vordingborg om sejladsforholdene i byggeperioden,  
 
       Vi vil gerne sige tak for et virkeligt godt orienteringsmøde, hvor vi bl.a. fik lejlighed  
       til at stille nærmere spørgsmål om de forventede sejladsforhold og det er vort indtryk, at  
       Vejdirektoratet  har de bedste intentioner om i muligt omfang at undgå/reducere gener  
       for sejladsen – herunder også fritidssejlads. Vi påregner, at der løbende vil tilgå DFUs  
       sekretariat  information om udviklingen i byggeriet og påvirkningen af sejladsforholdene. 
 
       I tilslutning vil vi gerne anføre, at det bl.a. fremgik af mødet, at Orehoved Havn er fuldt  
       optaget af erhverv og ikke kan rumme fritidssejlere. Endvidere er det formentlig sandsynligt,  
       at havnen ved det tidligere Masnedø Marinecenter bliver nedlagt. Efter DFUs vurdering vil der 
       derfor på sigt være behov for anlæg af en ny fritidssejlerhavn. Konkret vil vi gerne pege  
       på området, hvor den nye Storstrømsbros sydlige dæmning når ind til Falster.  
 
       På den baggrund anmoder vi om, at Vejdirektoratet tager hensyn til denne mulighed,  
       når vejføringerne i området skal fastlægges nærmere.  
       
       DFU vil tillige gerne anmode om lejlighed til overfor Vejdirektoratet at uddybe vore 
       tanker om en mulig ny fritidssejlerhavn ved den ny Storstrømsbros sydlige del, som 
       anført ovenfor. 
 
       På vegne af DFUs bestyrelse 
 
       Med venlig hilsen 
 
 
      Boris Damsgaard, juridisk rådgiver for DFU 
        
 
         
       
       
                                                                                                                             
                                                                                                                          
 
 
                                         Danmarks Fritidssejler Union (DFU) 
                                        Sekretariat: Parkvej 27, DK-4990 Sakskøbing 
                                              Hjemmeside/Website: www.dk-dfu.dk       
                                                      E-mailadresse: dfu@dk-dfu.dk  
                                                           Tlf.: + 45  7022 9195   
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Myter bringer fritidssejlere og fritidsfiskere i fare
Erfarne sejlere har ikke brug for red-
ningsvest, og alvorlige uheld til søs sker 
ikke i stille vejr. Disse og andre sejlivede 
myter lever i bedste velgående i nogle 
fritidssejler- og fritidsfiskerkredse. Det 
viser undersøgelser om risikoopfattelse 
og brug af sikkerhedsudstyr. 

Brugen af redningsvest
I en omfattende undersøgelse, har Sø-
sportens Sikkerhedsråd og Tryg Fonden 
talt, hvor mange fiskere og sejlere, der 
bærer redningsvest, når de sejler ind og 
ud af danske havne. 

55 pct. af personerne ombord bærer 
redningsvest. Når én person ombord 
bærer redningsvest, bærer alle ofte red-
ningsvest, hvilket ses i 46 pct. af bådene. 
I 39 pct. var der ingen, der bar vest. ”Så 
det betyder altså noget, at én ombord 
gå forrest og tager vesten på” siger Sten 
Emborg, sekretariatsleder i Søsportens 
Sikkerhedsråd. Han opfordrer derfor til, 
at bådejeren tager skipperansvar og sør-
ger for, at der er redningsveste til alle 
ombord, og at de bliver brugt.

Knap tre ud af fem sejlere havde red-
ningsvest på, mens det var godt hver fjer-
de fisker. Fiskerne begrunder det med, at 
det begrænser deres bevægelsesfrihed, 
mens sejlerne ikke ser vesten som nød-
vendig, når vejret er godt. ”Men man 
kommer ikke uden om, at de udsætter sig 
selv for en unødig risiko ved, at undlade 
redningsvesten” siger Sten Emborg, og 
fortsætter:

Spørger man sejlerne og fiskerne, svarer 
94 pct. at de har redningsveste ombord 
til alle – men det er altså ikke altid de bli-
ver brugt. 

En anden sejlivet myte er, at der ikke sker 
ulykker i godt vejr, og det får en stor del 
til at droppe vesten, når vejrforholdene 
er gode. Men ifølge Søsportens Sikker-
hedsråd sker flertallet af de alvorlige 
ulykker i stille vejr – i 2013 og 2014 var 
det 88 pct. af ulykkerne.

Erfarne sejlere falder også overbord
67 pct. af sejlerne med 1-5 års erfaring 
bruger altid vest, mens det er 51 pct. af 
sejlerne med mere end 10 års erfaring, 
der altid tager vest på.  Ifølge Tryg Fon-
den er det en farlig strategi at basere 
risikovurdering og behov for sikkerheds-
udstyr på egen sejlererfaring og på stille 
vejr.

Det er ofte de erfarne sejlere og fiskere, 
der ikke bærer redningsvest, og deres  

Hvorfor bruger du ikke vest?
54% mener, at vesten er mindre vigtig, 
når vejret er godt
33% mener, at vesten er upraktisk og be-
grænser bevægeligheden
17% mener, at de er erfarne sejlere
15% mener ikke, at vesten er nødvendig
14% bruger ikke vest, fordi det ikke er en 
vane at tage den på

Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fon-
den, november 2015
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argument er, at de har mange års sej-
lererfaring. Men selv garvede sejlere 
og fiskere kan få bommen i hovedet el-
ler miste balancen, imens de hiver gar-
net ind. Når de først ligger i vandet, er 
de i lige så stor fare for at drukne, som 
en mindre sejlerfaren person. Særligt 
hvis de var alene i båden, eller hvis de  
tilbageværende ombord ikke ved, hvor-
dan man slår alarm og vender båden, 
så de kan få personen op af vandet.  
Sådanne situationer sker desværre, og 
det koster menneskeliv.

Man bør derfor først og fremmest bære 
redningsvest, som hjælper med at holde 
dig flydende i vandet. På den måde kø-
ber man sig tid til, at der bliver tilkaldt 
hjælp, eller at man bliver reddet op på 
båden igen. Det koster utroligt mange 
kræfter at holde sig oven vande, særligt 
hvis vejret er lidt dårligt, så selvom der 
er personer tilbage på båden, er det ikke  
altid, at de kan nå at stille noget op. 

Undgå at ende som fiskeføde
Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fon-
den gennemfører en indsats for at  
reducere antallet af drukneulykker og  
alvorlige hændelser til søs. 

Vi har valgt budskabet: ”Undgå at ende 
som fiskeføde”, og vi bruger flasker med 
fiskeføde som en gimmick, der skal sætte 
sikkerhedsproblematikken lidt på spid-
sen. Forhåbentligt har indsatsen vakt  
opmærksomhed og eftertanke hos fiske-
re og sejlere og fået dem til at tænke over 
sikkerheden en ekstra gang. 

Alle landets havne har modtaget  

plakater med de fem sejlråd og det tanke-
vækkende budskab ”Undgå at ende som 
fiskeføde – Følg de 5 sejlråd”. I udvalgte 
grejbutikker får man bl.a. et VHF-klister-
mærke og en mini-tjekliste med sig, når 
man handler. 

Man er ofte mere lydhør over for råd og 
vejledning fra venner og bekendte, og 
derfor har vi etableret et korps af ambas-
sadører over hele landet. Ambassadører-
ne har føling med, hvad der sker i deres 
lokale havnemiljø, og de kender de men-
nesker, som færdes der. På den måde kan 
de hjælpe med til at udbrede en sikker-
hedskultur fx ved at stå for sikkerhedsar-
rangementer på havnen eller blot ved, at 
give et godt råd til en sejler eller få en 
uformel snak i gang om sikkerhed.  

Man skal have både teknik og sikker-
hedsudstyret i orden

Christina Høgsbjerg Rasmussen er Sejl-
Sikker-ambassadør i Vallensbæk Havn. 
Når hun og familien sejler ud, er det 
med redningsvest og klare regler for  
sikkerheden. 

”Der er stor forskel på at være bådejer 
og at kunne sejle. Som ambassadør vil 

De 5 sejlråd
1. Lær at sejle
2. Hold dit grej i orden
3. Planlæg din tur
4. Hav en livline til land
5. Brug vesten
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jeg gerne være med til at udbrede den 
tursejler-uddannelse, vi har i sejlklubber-
ne, til også at være et tilbud til alle, der 
bruger havnen. Det er fx vigtigt at have 
teknikken i orden, når du lægger til i en 
fremmed havn, og du skal vide, hvordan 
udstyret vedligeholdes” siger Christina 
Høgsbjerg Rasmussen.

Vi har allerede holdt flere arrangemen-
ter, hvor folk kunne få tjekket deres red-
ningsveste, og der var nogle af dem, der 
ikke virkede. Det kom bag på ejerne, og 
derfor er det vigtigt at skabe opmærk-
somhed om, hvad man selv skal gøre, for 
at sejlturen bliver sikker.

Læs mere på sejlsikkert.dk og se en af 
”Undgå at ende som fiskeføde ”-filmene 
her: 

For yderligere oplysninger, kontakt ven-
ligst:

Sten Emborg, specialkonsulent, 
Søsportens Sikkerhedsråd 

Tlf.: 72 19 62 19 
E-mail: sem@dma.dk

https://www.youtube.com/
watch?v=QpW9pTFIn2A
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Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri
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VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Nyt fra Friluftsrådet - Oplev mere, brug naturen
Den 2. november 2016 lancerede  
Friluftsrådet en oplysningskampagne om 
reglerne for færdsel og ophold i naturen 
med overskriften: ”Oplev mere – Brug 
naturen”.

Det overordnede mål med kampagnen 
er, at den danske befolkning via et styr-
ket kendskab til reglerne for færdsel 
og ophold i naturen, vil kunne opleve  

forbedrede muligheder for et aktivt fri-
luftsliv. Med kampagnen ønsker Frilufts-
rådet at styrke medlemmernes og den 
danske befolknings muligheder for at 
dyrke et aktivt friluftsliv og udnytte de 
eksisterende rammer for færdsel og op-
hold i naturen.

Boris Damsgaard
Næstformand i bestyrelsen for Friluftsrådet Nordsjælland 

Kurt Sjøgreen
medlem af bestyrelsen for Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest

http://www.oplevmere.nu
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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

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.: 51212111  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. 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)

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
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Wiking 28 sælges
28 fods motorbåd, årg. 1981, 5 sovepladser, Volvo Saab Turbo Diesel motor m. 130 HK. 
Ny kaleche, fast skrueaksel, 6 cylindret diesel, bovpropel trimplan, VHF radio, ekkolod, 
kortplotter, hardtop, kompas, anker, 4 stk fender, autopilot, køkken med god skabs-
plads, toilet/håndvask, koldt vand, køleskab. Båden ligger i Assens.
Pris 190.000,-
Mere information, tlf: 2333 5432 eller email: toto@youmail.dk
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Danmarks Fritidssejler Union
  

   Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: www.dk-dfu.dk

           Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
      Telefon: 7022 9195  

Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle hverdage undtagen helligdage         
 E-mail: dfu@dk-dfu.dk 

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

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

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

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

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

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

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

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



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


