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Ansvarshavende redaktør
Herman Thomsen
Baronvej 4 • 5610 Assens
Mobil: 5070 3780
E-mail:redaktionen@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

Annonceprisen er pr. udgivelse, ved
4 udgivelser pr. år.

Private annoncer til “Skipperkisten”
køb og salg sejlerne imellem, ind-
rykkes gratis op til 1/4 side incl. et
billede. Større annonce henvises til
annoncepriser.

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:

European Boating Association (EBA)
Inland Waterways International (IWI)
Deutsche Motoryachtverband e.V.

(DMYV).
samt observatør i 

Nordisk Bådråd (Nordbåt)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og 
Søfartsstyrelsens udvalg 

vedrørende fritidssejleruddannelserne
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.

Medlemsskab omfatter automatisk en
ansvarsforsikring for fritidssejlere 

uden ekstra betaling.

Deadline næste blad  
10. januar 2013
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Kassereren har ordet
Kære DFU-medlem

Som bekendt omfatter kontingentet til DFU en ansvarsforsikring for din båd
hos DFU’s forsikringsselskab - Yacht-Pool - og mange har også en kaskofor-
sikring direkte hos Yacht-Pool, fordi selskabet tilbyder landets bedste og bil-
ligste forsikring af fritidsbåde. 

I den forbindelse har vi et spørgsmål til dig:

Hvilken båd har du i dag?

Da du blev medlem. registrerede vi selvfølgelig, hvilken båd du havde den-
gang – i nogle tilfælde er det faktisk mange år siden og meget kan have æn-
dret sig.  En del har uden tvivl udskiftet båden – andre har måske ikke mere
en båd - og atter andre har måske ejerskiftet båden inden for famlie/venne-
kredsen uden at oplyse det til DFU.  Hertil kommer, at en del af vore med-
lemmer har anskaffet sig endnu en båd. En ansvarsforsikring for båd nr. 2
og evt. flere koster kun 130 kr. pr. år. pr. båd. Så fortæl os om det er aktuelt
for dit vedkommende.

Hvis de oplysninger, vi har om din båd  ikke er korrekte, kan der i skadestil-
fælde opstå problemer og  forsinkelser i sagsbehandlingen.  Korrekte oplys-
ninger om din båd er derfor med til at sikre, at Yacht- Pool og DFU kan give
dig  hurtig og effektiv hjælp, hvis der sker uheld.

Hvis du har mulighed for at gå ind på DFU hjemmeside www.fritidssejlerne.dk
under indmeldelse og vælg log-in, kan du med dit medlemsnummer og dit
postnummer, se dine personlige oplysninger og oplysninger om din båd. Dit
6 cifrede medlemsnummer findes på bagsiden af medlemsbladet.  
Dine personlige oplysninger og oplysninger om din båd, kan du rette. Så er
oplysningerne om din båd, ikke opdateret, så få det gjort.
Har du en ekstra båd du skal have forsikret, skal du lave en ny indmeldelse.
Husk at oplyse DFU dit medlemsnummer og at der er tale om flere både.
Du vil så modtage en bekræftelse, via din oplyste mailadresse.
DFUs medlemsklubber med superbruger rettigheder, kan ændre disse oplys-
ninger for dig. Se under medlemsklubber, om din klub har disse rettigheder.
Vi i DFU, er stadig meget opsat på at yde dig den bedste service, så vi vil
gerne høre fra dig.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe.

Kasserer og medlemsansvarlig

Torben Larsen • Søndre Ringvej 6 C • 9500 Hobro
Mobil  2812 7846 • e-mail: kasserer@dk-dfu.dk



VELKOMMEN OMBORD

25. GANGI FREDERICIA

Glæd dig til årets eneste 
indendørs bådudstilling i 2013 
- mød � ere end 200 udstillere med masser af 
spændende nyheder

Fredericia BOAT SHOW er det perfekte startskud 
på sæsonen - lige i hjertet af Danmark

Se udstillerliste, program m.v. på www.boatshow.dk
Godkendt af: I samarbejde med: 

Glæd dig til årets eneste 
indendørs bådudstilling i 2013 indendørs bådudstilling i 2013 indendørs bådudstilling i 2013 

BØRN
GRATIS ADGANG

www.boatshow.dk
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FIRETRACE
Verdens mest robuste, enkle og

effektive brandsikring til 
bl.a. lystbåde. 

Dania Brand & Miljøteknik
Tlf.: 5616 9100 – Fax: 5616 9108

www.firetrace.dk

OBS! NY HJEMMESIDE OBS!
Danmarks Fritidssejlerunion (DFU) laver ny hjemmeside.

Vi har desværre været ramt af, at vores gamle hjemmeside har været hacket.
Derfor er vi igang med at lave en ny på nyt domæne.
Der vil gå nogle dage, inden vi er for fulde sejl igen, så hvis du ikke finder
det du leder efter, så kom tilbage senere, eller kontakt enten Formand Her-
man Thomsen på tlf 50703780, eller Kasserer Torben Larsen på tlf.
28127846.

OBS! BÅDSALGSANNONCER
Kære medlemmer!

Vil I ikke godt ringe eller maile til mig, hvis og når jeres båd
eller grej er solgt, da der er andre der sår på venteliste 
og gerne vil have deres både til salg i skipperkisten.

Redaktøren • Tlf.: 5070 3780 • E. mail: redaktion@dk-dfu.dk 



7

Danmarks Fritidssejler Uni n   n
Sekretariat & Redaktion

Formand & Redaktør/IT.
Herman Thomsen • Baronvej 4 • 5610 Assens

Tlf.: 7077 2277 • mobil: 5070 3780
E-mail: dfu@dk-dfu.dk

D F U

Til Søfartsstyrelsen                                                  25. september 2012 
Vermundsgade 38 C
2100 København Ø

Att. Henriette Ingvardsen

Vedrørende Søfartsstyrelsens høringsskrivelse om forslag til lov om ændring
af søloven m.v.

Danmarks Fritidssejler Union (i det følgende benævnt DMU) har fra andre
sejlorganisationer erfaret, at Søfartsstyrelsen 5/9 2012 har sendt et forslag
til lov om ændring af bl.a.søloven til høring hos interesse-organisationer m.fl.

Indledningsvis skal bemærkes, at det undrer os meget, at vi ikke har modtaget
denne høringsskrivelse, idet DFU er medlem af Søfartsstyrelsens udvalg ved-
rørende fritidssejleruddannelserne samt Søsportens Sikkerhedsråd. Endvidere
har vi tidligere modtaget høringskrivelser fra styrelsen - eksempelvis i forbin-
delse med terrorlovgivningen.

I det foreliggende forslag er der i  §15 a. anført at der skal indføres en ny
årlig afgift for at være registreret i skibsregistret i stedet for den nuværende
engangsafgift ved registrering.

DFU er principielt imod nye afgifter, der rammer danske fritidssejlere og har
i øvrigt følgende bemærkninger til det konkrete forslag:  

For både under 20 bruttotonnage foreslås en årlig afgift på 800 kr. Der for-
ventes et provenu på 11 mill. kr. årligt, hvoraf de 8 mill.kr. rammer netop de
mindre både – d.v.s. typisk ejere af fritidsbåde. I tilslutning skal opmærksom-
heden henledes på, at ejerne af fritidsbåde allerede i dag betaler en særlig
bådskat på 1 % af bådens værdi hvert år. Beregninger viser, at denne bådskat
indbringer omkring 100 mill. kr. årligt. Den foreslåede nye afgift skal dække
skibsregistrets udgifter, men disse udgifter viser sig allerede at være dækket
af den nuværende årlige afgift på 1 % af bådens værdi. Tillige betaler ejere
af fritidsbåde i dag en markant højere afgift til staten ved registrering og ved
registrering af pant i båden end andre bådejere.



Nogle ejere af de mindre fritidsbåde er som følge af panthaverdeklarationer
tvunget til at være med i skibsregistret. Imidlertid har en stor del af de ejere
af fritidsbåde, der i dag er registreret i skibsregistret formentlig ikke mere
behov for at være registreret og de har heller ikke nogen særlige fordele her-
ved.  

Det må derfor formodes, at ganske mange vil få registreringen slettet. Det
medfører, at det anslåede provenu ved en omlægning af afgifterne fra et en-
gangsgebyr til en årlig afgift sandsynligvis vil blive reuduceret betragteligt.

Med sejlerhilsen og på vegne af DFUs bestyrelse

Boris Damsgaard, sekretær og juridisk rådgiver 
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Siden sidst  - aktuelle nyheder

European Boating Association (EBA)

DFU (Herman Thomsen og Boris Damsgaard) deltog i EBAs generalforsam-
ling i oktober 2012.   EBA har til formål at sikre, at fritidssejlerne i Europa
bliver hørt og får indflydelse, inden der i EU træffes beslutninger, der har
betydning for de flere millioner fritidssejlere i Europa. EBA blev stiftet i
1982 og vedtægterne har stort set siden været uændrede. Generalforsam-
lingen vedtog - efter et oplæg fra EBAs sekretariat (RYA (Royal Yachting
Association, England) - en række tidssvarende ændringer af vedtægterne.
Et andet oplæg fra RYA vedrørte en tilkendegivelse fra EBA  til EU om regi-
strering af fritidsbåde. 

I udkastet var der bl.a. anført, at EBAs holdning skulle være den, at en na-
tional registrering (dog frivillig for EU-landene) er ønskelig, men også at
EBA ville modsætte sig en overnational registrering i EU-regi.  Det med-
førte en heftig drøftelse, hvor bl.a. tyske sejlerorganisationer og selvfølgelig
også DFU protesterede mod ordlyden, fordi registrering efter vores opfat-
telse helt sikkert vil medføre nye afgifter for fritidssejlerne. Det skal bemær-
kes, at andre danske sejlerorganisationer ikke var helt så afvisende som
DFU overfor RYAs udkast. Det endte med, at et stort flertal fik udtalelsen
om såvel national som overnational registrering af fritidsbåde fjernet helt
fra udkastet. Et tvunget førerbevis (International Cerfificate of Competence
(ICC) for fritidssejlere i EU spøger stadig – og der foreligger faktisk et for-
slag fra EU baseret på et FN-udkast. Det er dog fortsat frivilligt for det en-
kelte EU-land at beslutte, om der skal indføres tvunget førerbevis.



Nordisk Bådråd (NB)

DFU (Herman Thomsen og Boris Damsgaard) deltog i NBs generalforsam-
ling i september 2012.  NB blev stiftet i 1969 på initiativ af DFU (det var
den gang, vi hed DMU). Ligesom i EBA er der behov for en modernisering
af vedtægterne.  I øjeblikket kan der kun optages en enkelt sejlerorganisa-
tion fra hvert enkelt nordisk land. Der er for det første forslag fremme, om
at åbne for, at flere sejlerorganisationer fra hvert land skal kunne blive
medlem – og for det andet er der tanker om at indbyde alle lande omkring
Østersøen (Tyskland, Polen, Rusland og de baltiske lande) til at deltage i
NBs møder f.eks. med status som observatør.
Der er også forslag om at benytte engelsk som møde/konferencesprog.
Noget lignende er under opsejling i landene omkring Middelhavet. Det kan
måske ende med, at NB indgår
i EBA som en Region EBA/NORD og landene omkring Middelhavet som en
Region EBA/SYD samt en Region EBA/MidtEuropa. Under alle omstæn-
digheder vil der ret sikkert ske afgørende ændringer af NBs organisation.

Lovforslag fra Søfartsstyrelsen om ændring af Søloven

Søfartsstyrelsen har fremsat et forslag om, at både der ønskes optaget i
Skibsregistret ikke mere skal betale en engangsudgift på 6.000 kr., men i
stedet foreslås der indført en årlig afgift på 800 kr. bare for at være opta-
get i Skibsregistret. 
Samtidig foreslås indført en tvungen ansvarsforsikring skibe over 20 brutto-
tonage til dækning af fjernelse af vrag. DFU har ligesom andre sejlerorgani-
sationer protesteret mod lovforslaget, men en enkelt sejlerorganisation har
foreslået, at den tvungne ansvarsforsikring for fjernelse af vrag også skal
omfatte både under 20 bruttonnage. Forslaget er dog heldigvis ikke blevet
taget til følge, fordi det kræver registrering af alle både – og det er Søfart-
styrelsen ikke klar til (endnu).  Det skal bemærkes, at det i øjeblikket er
gratis at få sin båd slettet i Skibsregistret. Såfremt man ikke mere har brug
for at have sin båd registreret, er det en rigtig god idè, at få registreringen
slettet snarest. Det er ganske let - se skibsregistret på nettet. 
DFUs høringssvar om lovforslaget kan ses andet steds i bladet.

Kort- og Matrikelstyrelsen - pilotprojekt

Kort- og matrikelstyrelsen har spurgt om  DFU og andre sejlorganisationer
vil deltage i et pilotprojekt rettet mod fritidssejlere, hvor der skal afprøves
ny navigationssoftware og officielle elektroniske kortdata for et udsnit af
dansk, svensk og tysk farvandsområde. Der skal udpeges et antal fritidssej-
lere, som vil deltage i den praktiske afprøvning. DFU har sagt ja tak og
Boris Damsgaard deltager i et indledende møde, der afholdes 27/11 2012.
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BAYLINER 3285 • 250.000
2 stk. Volvo Penta 4.3 GXI-E bensin 
motorer 225 hk. Monteret 2005, bov-
propel, monteret 2005. Trimflaps. 
Varmt-koldt trykvand 22 litter. Vand-
varmer motor/220V. Oliefyr Mikuni 
3500, motorvarme til kabine. Automa-
tisk brandslukning, 2 x 6 kg pulversluk-
kere. Salon 360` udsyn, 4 køjepladser. 
Kortplotter, ekkolod, navigator, kompas, VHF, gaskomfur, 110 L køleskab
12/220V. El toilet, brusebad. Badeplatform. 19” fjernsyn, radio med CD af-
spiller. Ny kaleche, flybridge/agterdæk. Anker, fendere, div. Tovværk, bord og
4 stole til agterdæk.

Ring for mere info Tlf.: 20 51 65 39

SKIPPERKISTEN’s KØB • SALG • BYTTE
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BANDHOLM 26 SÆLGES
KONTANT 58.000

3 HK indenbords Marstald motor 
søtoilet  GPS – VHF  selvstyrer - 
pulverslukker – trykvand og 2 
spritblus  
3 voksen køjer og 2 børnekøjer i 
stævnen.   
Rulleforstag samt stabilt vinterstativ. Nyrenoveret dæk og cockpit

”Annebeth”  kan beses i Toreby sejlklub B - broen plads nr. 9.
Henvendelse: Hans  47176776

Til salg!
Larsen 17', længde 5.20

Byggeår 1995. 
Volvo penta 10 hk.

Autostart/læns og stor dam.
Ferskvandskølet.

Ruser og garn m.v. kan medfølge.
Pris. kr. 40.000

Yderligere oplysninger: Tlf.: 5116 1118 Guldborg Lolland
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Miljøministeriet - workshop om friluftsliv

Miljøministeren (Ida Auken) har indbudt en række udvalgte organisationer -
herunder DFU - til at komme med bidrag til at formulere en samlet national
dansk friluftspolitik.  Indledningsvis har vi sendt en mail til Miljøministeriet
om DFUs tanker på dette område og har efterfølgende modtaget en invita-
tion til at deltage i et indledende workshopmøde 30/11 2012. Fra DFU
deltager Boris Damsgaard og forud er vi blevet bedt om pr. mail  at stille
spørgsmål til andre deltagere, hvilket vi har gjort  og vi har også selv svaret
på spørgsmål. Denne forudgående dialog vil danne grundlag for workshop-
pen, hvor der skal udvælges 5-10 pejlemærker for friluftslivet og hvor DFU
peger på fritidssejladsen.

Friluftsrådet

DFU er som bekendt medlem af Friluftsrådet. Rådet er i øjeblikket i gang
med at opstille en strategi for årene frem til 2020. DFU har sammen med
andre medlemsorganisationer været til flere møder om den fremtidige stra-
tegi. Kurt Sjøgreen og Boris Damsgaard har deltaget i møderne, hvor vi
især arbejder på, at fritidssejlerlivet får en mere fremtrædende rolle i Fri-
luftsrådets organisation.

Syns- og Skønsmand

Et advokatfirma har bedt DFU om at udpege en syns- skønsmand i en ver-
serende sag vedrørende en motorbåd. DFU har udpeget Bent Hansen, der
er medlem af DFUs bestyrelse og tillige medlem af vort tekniske udvalg.
Bent er eksamineret og autoriseret underviser i Marinehjemmeværnets kur-
ser i motorlære for motoransvarlige i Marinehjemmeværnets skibe og er i
øvrigt uddannet flymekaniker og har selv fritidsbåd og tillige mange års er-
faringer i fritidssejlerlivet.

Lige inden vi sluttede redaktionen af Fritidssejleren nr. 4  2012 tikkede der
igen en kedelig nyhed ind på skærmen.

Forslag fra Skatteministeriet om at forhøje afgiften på kas-
koforsikringer for fritidsbåde fra nuværende 1% til 1,34%
årligt af forsikringsværdien.

Det er en stigning på ikke mindre end 34 % - en så stor stigning er helt
uhørt – selv i Danmark, hvor vi ellers har verdens højeste skattetryk.  Det
gælder ikke mindst for fritidsbådsektoren, hvor afgifter og alle mulige og
umulige stigninger i udgifterne er på vej til at begrænse fritidssejlerlivet og
bådbrancen i et sådant omfang, at kun få og meget velhavende fritidssej-
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lere fremtidig får mulighed for et aktivt fritidssejlerliv. Det er åbenbart hen-
sigten at beskatte ejerne af fritidsbåde så højt, at fritidssejlerlivet næsten
afgår ved døden. Det er bestemt ikke lige på den måde, man imødegår
økonomisk krise og stigende arbejdsløshed.

DFU har selvfølgelig som andre sejlorganisationer sendt en kraftig protest i
et høringssvar til Skatteministeriet. Se høringssvaret andet steds i bladet.
Høringsfristen var i øvrigt usædvanlig kort. Forslaget blev udsendt 18/11
2012 og høringsfristen var 20/11 2012 og det er helt i strid med sædvan-
lig god forvaltningsskik. Tillige var afgiftsforhøjelsen gemt godt af vejen
mellem en række andre skatteændringer.

Bestyrelsen
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TIPS OG TRICKS OM DIESELPEST

Jeg har haft dieselpest i min båd (apollo 32) sidste år, og det var så slemt at
brændstof røret stoppede helt med nogle lange sorte trævler, så prøvede jeg
at rense tanken det er faktisk umuligt, da den er støbt ind i båden, men godt
nyt- brug ”BARDAHLS ANTIDIESELPEST nr. 1066 og BARDAHL WATER
REMOVER nr. 1082” så forsvinder det i løbet af ganske kort tid, jeg var i
den situation at jeg havde fuld tank ca. 650 liter og jeg gav den dobbelt dosis
efter forskrifterne på flasken, og lod være med at sejle i ca. 3 uger, da de ca.
3 uger var gået havde jeg ingen problemer med stoppede filtre eller stoppede
brændstof rør, siden da hælder jeg altid en dosis af begge produkter i min
tank inden jeg tanker, efter forskrifterne på flaskerne, så er jeg sikker på jeg
ikke får problemer, det har ihvert fald hjulpet mig helt utroligt, så hvis det
har hjulpet mig, hjælper det sikkert også andre, prøv det og I vil sikkert blive
posetivt overrasket, for vi sejlere er det et universal middel, for at forhindre
at maskiner går i stå når vi ligger midt ude i suppen, så har man et problem
MEN DET SKULLE VÆRE LØST NU, hvis man først har helbredt og derefter
vedligeholder sin tank med de 2 ovenstående produkter, det er min erfaring,
hvis der er nogle der har uddybende spørgsmål er de velkommen til at ringe
til mig på 

Tlf: 4752 0762 eller mobil:2127 2205
Hilsen en igen en glad sejler.
Steen Skovlund  Pedersen

Skibby Handy Service • mail: ssp@c.dk

Hej Steen! Tak for dit indlæg gennem Niels Gartig. Redaktøren
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SKIPPERKISTEN’s KØB • SALG • BYTTE

Fortress Anker model FX-11
Har aldrig været brugt. Kr. 800,-
Stævntank i formstøbt plast.
Længde 930 mm • Bredde 950 mm
Højde 370 mm • 100 l.    Kr. 400,-

Herman. Tlf: 5070 3780

HEL NY

SKAL VI SÆLGE DIN BÅD
Ring på telefon 40 20 70 34

(svarer altid)
www.nordfyn-marine.dk

SOLGT ELLER GRATIS
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FORSTÅELSE AF SKIBETS AKKUMULATOR (BATTERI)
TIL HUSBEHOV.

Dette indlæg er vanskeligt at skrive, fordi den dybe forståelse af et batteris
sammensætning og virkemåde involverer både en kemisk indsigt og forståelse
for metallers sammensætning. Men mindre kan også gøre det. Vi behøver
ikke at kende alt den kemi, der foregår i et batteri for at bruge det.

Jeg vil her på en simpel måde gennemgå opbygningen, virkemåden og pas-
ningen, samt ladningen af en batteriinstallation i et skib.

Et batteri består af en kunststofs kasse, hvori der i små lommer er anbragt
lodret stående plader kaldet plus og minus plader. Hver lomme opbygges
som 2 Volts celle, der igen sammensættes til et 12 Volt batteri.

Pluspladernes aktive komponent består af blydioxid. Minuspladerne består
af blysvamp. Pluspladerne er i toppen forbundne og udmunder i en pol, kal-
det pluspolen. Det samme er tilsvarende for minuspladerne, her kaldet mi-
nuspolen. Nogle batterier anvender også Calcium og Antimon blandinger
med bly i forskellige forhold. Funktionen er den samme, det er egenskaberne
der varierer.

Batterikassen fyldes med en elektrolyt bestående af 37 % svovlsyre og demi-
neraliseret vand. Den fortyndede svovlsyre skal dække pladerne med 1 cm.
Mellem plus og minus pladerne er der separator, bestående af et tyndt lag
glasfiber, hvis funktion er at forhindre de tophængte plus- og minusplader i
at berører hinanden når skibet girer i søen, hvilket ville medføre kortslutnin-
ger.

Ved brug af batteriet forener svovlet i elektrolytten sig kemisk med blyet på
begge plader og bliver til et lag af blysulfat, herved reduceres syren i elektro-
lytten, som derved bliver lettere.

Denne proces fortsætter så længe batteriet er tilkoblet et forbrug; feks. navi-
gationslys, varme eller andet. Processen stopper når der er for lidt syre til-
bage i elektrolytten og batteriet bliver ”flad for strøm”

Det gælder derfor om at holde kontrol med strømmængden der er lagt ind i
batteriet (ladet).

En god sammenligning er det at sammenligne et batteri med en Dankort
konto. Jo mere man trækker på kortet jo mindre er beholdningen er der til-
bage og man må derfor holde løbende kontrol og undervejs erstatte det for-
brugte, indsætte penge på kontoen dvs. lade på batteriet.
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Den teknisk korrekte måde at holde øje med sin strømbeholdning er, at måle
syrevægten med en flydevægt. En flydevægt er en billig sag til ca. 30 kr.

Det er ikke særlig praktisk, at udføre denne syrevægt prøve hver dag, hvorfor
man normalt aflæser batteriets VOLT, der kan give en daglig indikering af
”bankbeholdningen” og fortælle hvornår det er tid for at påfylde mere strøm
(LADE) på batteriet.

Langt hovedparten af de anvendte batterier er 12 V, som er sammensatte af
6 mindre pladesamlinger på i alt 2 V således der i alt fremkommer 12 Volt.

Batteriets status kontrolleret ved syrevægtprøve: 

Hver scelle skal måles for sig og man bør notere resultatet!

Lade status.             Syrevægt.            Hvilespændingen.
100 %                     1,28                     12,72 V.
85 %                     1,26                     12,54 V.  
70 %                     1,22                     12,36 V. 
50 %                     1,18                     12,12 V.
25 %                     1,13                     11,82 V.  
10 %                     1,10                     11,64 V. 

Hvilespændingen er et udtryk for et ubelastet batteri, der har været i ro (ube-
nyttet) i et stykke tid. De opgivne værdier på hvilespændingen måles med et
præcisions voltmeter men lader sig næppe praktisere med skibets voltmeter,
der er af grovere type.  Nogle GPS og kortplottere har volt visning der ofte
er meget nøjagtige. Anvendes denne måling skal man huske at måle batteriet
ubelastet, dvs. i hvilespændingen. Syreprøven er derfor den mest realistiske
målemetode. 

Er hvilespændingen under 12.36 V. bør batteriet oplades snarest. Kommer
hvilespændingen under 12 V. er situationen kritisk og batteriet tåler kun et
begrænset antal opladninger.

Syrevægten skal være tilnærmelsvis ens for alle sceller. Er der stor forskel
med feks. én scelle lavere end de øvrige er batteriet desværre færdig, idet
ladning på batteriet, enten ved generatoren eller ved landstrøms drift, styres
efter den celle der ”forlanger” mest strøm, hvorved de øvrige celler overlades
med overophedning og bukkede plader, samt vandforbrug til følge.  
Sammenkobles batterier til feks. 24 V skal man sikre sig, at batterierne er
ens. Vælg derfor samme fabrikat og størrelse samt type. Undladelse af at
sammensætte som her anvist får man samme problem med overladning som
ovenfor forklaret.

Batterier er dyre og forkert behandlet bliver det meget dyrt. Fabrikanterne
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APOLLO 32
Årg.1976

Bådvogn medflg.
2 stk. Perkins 84 hk.
PRIS KR. 245000

Sea Ray 230 Sundancer, årg. 1994 - 23 fod 
260 hk. Mercrulser benzin. 
Rigtig fin båd m. toilet, køleskab, håndvask,
spritblus, 15" lcd med dvd. Ny kaleche med 
ståhøjde, 
ny vinterkaleche,båden har sejlet 530 timer.

PRIS 170.000 KR.
Evt. Harbeck BT 3500 kg trailer og vandski kan også købes

Pia Duysen • Mail: piaduysen@gmail.com • Tlf. 60922275

Zenith 44 Ocean Cruiser
Pris 265.000 kr.

Sælges grundet sygdom

Stålbåd 44 fod, design Arne Borghegn
søsat 1989, motor Leyland 50 HK, 
Meget velholdt og særdeles veludstyret.  Båden ligger i lystbådehavnen i Ca-
leta des Velez, Costa del Sol, ca. 60 km øst for Malaga, Spanien. Liggeplad-
sen kan overtages. Se fotos og nærmere om udstyrsliste m.v. på nettet:  

”Sunset-Andalucia sales”  eller ring på
+34 686 722 349 (dansk og spansk personale)

Stor, rummelig & velsejlende halvplanende tur motorbåd, med masser af udstyr
såsom, Kompas, GPS, Ekkelod, VHF, Garmin Netværksplotter model 3010S
Anker m. kæde og line, Nyt Cockpittelt, Badestige, Badeplatform (Teak), Gas-
komfur, Køleskab m. kompressor, Trykvand, Batterilader, Landstrøm, 220 v.
stik, Radio/CD, Fladskærms TV, Hynder ombetrukket, Dusch, Projektør, Fortøj-
ninger, Varmvandsbeholde og meget mere.

Båden er værftapteret

Ring for yderligere spørsmål: Tlf. 5494 8295 • Mail@bentedesign.dk
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fører at en levetid på 10 til 15 år er opnåeligt HVIS man gør det rigtige og
behandler dem efter forskrifterne. Jeg har aldrig set det, men en levetid på
5 til 8 år er der mange der opnår. 

Forhåbentlig er der nu forståelse for hvordan et batteri er opbygget og hvor-
dan strømmen arbejder i batteriet. Et andet meget vigtigt punkt er hvor meget
strøm kan der være i batteriet og hvor meget kan der trækkes ud af batteriet. 
I praksis er det et spørgsmål om pladernes opbygning og tykkelse, samt hvil-
ket tilsætningsmateriale der er brugt, idet et batteri designes til den opgave
der skal løses.

Batterier inddeles i, groft sagt 3 kategorier:

Startbatteri, der kan tåle en kraftig strømafgang (Ampere) i kort tid, men
kun tåler afladning til ca. 80 % af sin kapacitet. Større dybdeafladninger be-
laster batteriets levetid, hvorfor et sådant batteri ikke egner sig til et konti-
nuerligt forbrug. 

Forbrugsbatteri, der kan tåle et mindre strømafgang(Ampere) i længere tid
og tåler flere dybdeafladninger til ca. 40 % af sin kapacitet med efterfølgende
ladning.

Deep cycle batteri, anvendes ofte som startbatteri, men er konstrueret til at
kunne tåle afladning med 80 % og har derfor tykkere plader en det normale
startbatteri. Selvom denne batteritype tåler dybdeafladninger vil det være
bedst økonomi i kun at aflade ned til 50 %.

Marine batteri, kan betragtes som en mellemting mellem et startbatteri og
et deep cycle batteri og kan anvendes som forbrugsbatteri.

Industri eller Truck batterier, er et deep cycle batteri, som også benævnes
Tractions batteri, og anvendes hvor man ønsker at kunne bruge batteriet over
længere tid og at det skal kunne tåle afladning ned til 20 % uden at tage
skade.

Alle batterityperne kan købes som syrefyldte med propper der kan skrues af
for syreprøve udtagning og påfyldning af demineraliseret vand, eller som så-
kaldte vedligeholdsesfri uden propper. I disse batterier er svovlsyren indeholdt
i et fortykningsmiddel. Fordelen er, at der ikke forekommer syrespil ved
”gyng gang sejlads” Ulempen er at holde eksakt øje med ladetilstanden ikke
lader sig gøre ved syreprøvning.

Batterilader.

Teknologien har de senere år frembragt en ny type lader væsentligt forskellig
fra de gamle bil/batteri lader med manuelle overvågning.
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FIRST 24 – ÅRG. 1984
PRIS 75.000 DKK.
PÆN SEJLBÅD SÆLGES

P PENSIONIST VENLIG
Vire motor 7 hk. årg. 1996
Af udstyr kan nævnes!

Storsejl - genua I - rulle -    spiler - 
spilerudr. - spilerstage - kompas - 
log - vindindikator - VHF radio -

sprayhood - bompres. - cockpittelt - cockpithynder - cockpitbord.

Ring for yderligere oplysninger på tlf.: 2041 8841

SKIPPERKISTEN’s KØB • SALG • BYTTE

THYBO 30 SÆLGES:
PRISFALD – Nedsat med 
kr. 45.000 til kr. 130.000

30 fods stålbåd – årg. 1975
6 sovepladser - Ford 6-cylinders
diesel motor fra 1990 – El 12 +
220V – en del udstyr medfølger,

bl.a. sommer-/vinterkaleche - der foreligger tilsynsrapport fra aut.
bådkonsulent - meget velholdt. Kan evt. bruges som husbåd.

Båden kan besigtiges på Kastrup Havn
Ring på tlf. 24 87 08 14 eller 22 89 82 70 for yderligere information

APOLLO 32 • ÅR 1973
Motor Perkins 115 hk.

Bovpropel, radar, selvstyrer.
Pris 295000

Løbende vedligeholdt
Nyt inden for de sidste 3 år.

Nyt køleskab, 4 nye batterier, ny kaleche, ny GPS, ny VHF, 
ny dørk i cockpit, nye borde i cockpit m.m.

Ring tlf. 2494 0358 for yderligere info. Mail:ojs@hotmail.dk



Ulempen ved denne type lader er at de oftest mangler overvågning af lade-
tilstanden og derfor (af mig) betegnes som en BATTERI KILLER. 

Fordelen er deres lave pris, men så er alt fornuftigt også sagt.

En af ulemperne er, at ladertypen ikke kompensere for en mindre primær
spændingsindgang (220 V) hvorved sekundær siden reduceres tilsvarende.

Ofte er der i havnene, yderst på broen ect. mindre end de anførte 220 V,
ofte er der kun små 200 V, hvilket medfører en ufuldstændig eller totalt
manglende opladning af batterierne. SÅ UD MED DENNE TYPE.

Teknikken har givet os en ny type lader, der kompensere for den gamle laders
mangler og fejl og tilfører vore batterier maksimalt levetid.

Typen benævnes en Switch-mode Batterilader. Laderen er, så godt som,
selvtænkende og har opnået meget høje salgstal hvorved priserne er raslet
ned. 

Laderne er microprocesstyret og arbejder i analyse og ladetrin, nogle har 6
og andre 8 trin. Teknikken i laderen kompensere for en lav primærspænding
yderst på broen men holder fuld ladespænding alligevel.

Efter mange spildte kr. til ”kogte/overladede” batterier tog jeg mig sammen
og investerede i en Switch-mode lader af mærket CTEK som arbejder i 8 trin
og kan være tilsluttet batterierne året rundt. Når batterierne er 100 % opla-
dede træder vedligeholdes trinet ind og genoptager ladningen om batteri
spændingen falder under det tilladte. 

Mine batterier lever nu på 5 år og har kun fået påfyldt demineraliseret vand
2 gange og har det fortsat godt.

Yderligere oplysninger kan findes på/i.

Teknikken/kemien i batterier: Ellert. Info/blybat.htm

Om batterier: baadservice.dk/gode- rad-om-batterier

Om lader: WWW.ctek.com og Baadservice.dk/gode-rad-om-batteriladere
Som sagt i artiklens indledning er orienteringen overfladisk, men alligevel til-
strækkeligt til at kunne begå sig. Bliver man helt fortryllet og vil vide mere
kan jeg også anbefale bogen (en lille A5 håndbog) El OM BORD, udgivet af
El-FAGETS UDDANDELSESNÆVN.

Bestyrelsesmedlem

Bent Hansen 
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Brug ikke dagen på at se dig tilbage,
du skal alligevel ikke den vej.

Lev med de beslutninger du tager,
også selv om andre ikke accepterer det.

Livet er som en bog, du kan ikke skrive
den om, men du kan skrive en ny. Redaktøren

20

DFU- SERVICE
Hvis du sejler til udlandet, kan
du af myndighederne blive bedt
om papirer på båden, og hvem
har det de ønsker her og nu,
derfor har vi i DFU besluttet, at
udskrive et Internationalt
Certifikat, der indeholder de
oplysninger du har brug for.

En rigtig god ting at medbringe.

Hvis det har din interesse, og
du ikke har din kasko i udlan-
det, så kontakt venligst sekreta-
riatet, og få tilsendt udfyld-
ningsskemaet, eller gå på vores
hjemmeside. 

www.dk-dfu.dk

Pris:
Certifikat kr. 200.-
for medlemmer

Danmark
Internationalt certifikat

for lystfartøjer
International card for pleasure craft
Internationaler Bootsschein für

Wassersportfarhrzeuge
Carte internationale pour les bâtiments de plaisance

DANISH YACHT ASSOCIATION®

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION

FRA REDAKTØREN
Redaktøren håber at alle har haft en
rigtig god sejler – sommerferie, med
en masse gode og sjove oplevelser.
Jeg modtager gerne – korte som
lange historier, eller hvis I falder
over en artikel i et blad, som kan
have interesse for andre sejlere.



 

Skift til en 
bank, der er 
rig på sunde 
værdier

         

Langgade 32  |  4800 Nykøbing F  |  38 48 30 59  

 

Langgade 32  |  4800 Nykøbing F  |  38 48 30 59  
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ÅÅH!!

så er det 
mig igen der
skal tage det
store slæb

HUSK!!

AT EFTERSE JERES

KASSEREREN HAR ORDET..
KÆRE MEDLEMMER!!

Vil I ikke gerne huske at melde:
Flytning af både egne adresser •
bådplads • Tlf + Mobil nr. m.m.

SAMT BETALE 
KONTINGENT
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Høringssvar vedr. L 81
Skatteministeriet 20/11 2012
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

Danmarks Fritidssejler Union (i det følgende benævnt DFU) har fra andre sejlor-
ganisationer erfaret, at Skatteministeriet har sendt et forslag om forhøjelse af af-
giften på kaskoforsikringer på fritidsfartøjer til høring hos interesse organisatio-
ner m.fl.

Indledningsvis skal bemærkes, at det undrer os meget, at vi ikke har modtaget
denne høringsskrivelse, idet DFU er medlem af Søfartsstyrelsens udvalg vedrø-
rende fritidssejleruddannelserne samt Søsportens Sikkerhedsråd. Det er desværre
ikke første gang. vi ikke har modtaget høringsskrivelser – senest ved fremsættelse
af lovforslag L 40 om afgiftsændringer ved optagelse/forbliven i Skibsregistret.
Vi går dog ud fra, at det er en fejl.

DFU er principielt imod nye afgifter, der rammer danske fritidssejlere og har i
øvrigt følgende bemærkninger til det konkrete forslag:  

Der argumenteres i forslaget med, at afgiften mere eller mindre skal dække om-
kostningerne ved de radiobaserede redningstjenester som f.eks. Lyngby radio og
at fritidsfartøjer står for ca. 60% af nødoperationerne i danske farvande. DFU er
medlem af Søsportens Sikkerhedsråd  - og der får vi løbende oplysninger/statistik
om hændelser i fritidssejlerlivet – og disse tal harmonerer overhovedet ikke med
den påstand, at fritidsfartøjer står for ca. 60 % af alle nødoperationer.

Den nuværende afgift på 1 % giver efter det oplyste ca. 115 mill.kr. årligt.– og
nu forventes stigningen til 1,34 % at give yderligere ca. 30 mill. kr. årligt DFU
vil gerne have oplyst, hvordan det samlede provenue tænkes anvendt?

Forhøjelsen af afgiften vil medføre, at mange fremover vil undlade eller afmelde
kaskoforsikringer af fritidsbåde, andre vil nedsætte forsikringssummen, således
at såvel præmie som afgift falder – og ikke mindst vil flere og flere søge fritids-
fartøjer forsikret i udlandet, hvor der ikke er en tilsvarende afgift. Selvom det er
ulovligt at unddrage sig afgiften på denne måde, er der allerede i dag ganske
mange, der benytter sig af denne mulighed for at undgå afgiften. Endvidere er
der en ganske alvorlig afmatning i bådbrancen og eksempelvis er gæsteanløb i
havnene falder 20-30 % det seneste år. En forhøjelse af afgiften vil givetvis give
hele fritidsbådsektoren et yderligere dyk.

Det er derfor DFUs vurdering, at det forventede provenue ikke vil blive opnået –
tværtimod forventer vi, at det falder til et niveau noget under de nuværende 115
mill.kr./år

Med sejlerhilsen og på vegne af DFUs bestyrelse   
Boris Damsgaard, sekretær og juridisk rådgiver 
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UDSTYR SÆLGES
Trebladet bronzepropel, stigning 16"x14", standard konus 1:10 ISO, fin
stand, ingen korrosion, nypris 3000,--, sælges for 1.200,--, overlevelses-
dragt, Overlevelsesdragt, Mustang, survival cruiser class TM, gul, med

opustl. krave (manuel), mange lommer, størrelse xs (30-34), pris 550,-- kr,
Bogen "Gallionsfigurer" af Hanne Poulsen, pris 150,--, blå tovværk, poly-
propylen, en rulle, helt nyt, 5 kr/mtr., Fokkehager / pistolhager / løjerter,
messing, 85 mm totallængde, 21 stk, pris 40,-- KR pr stk. Yderligere 3 stk
fokkehager, messing, totallængde 65 mm, pris pr. styk 25,-- Hydraulisk

Styring Vetus, hydraulisk styring: Vetus hydraulisk cylinder MTC125, Vetus
ratpumpe HTP42R med ventil, installeret, aldrig brugt, sælges for 6000,--,

Bly, i alt 60 kg i små stykker, sælges for 7,-- Kr/kg.
Henvendelse

Erik Larsen tel. 2128 1196 eller junkenlinda@hotmail.com

Til salg: 
rødbrune sejl til gaffel rig. NYE

Fok-genua-storm fok- forsejl-top sejl - storm fok - stor sejl (dan sail)
Pris 7.500,00

mål kan oplyses ved henvendelse tlf. 2125 8086. 

CENIT 33 SEJLBÅD
ÅRG: 1988 sælges. 
Pris: 399.000 Kr.

Rummelig velsejlende og 
stabil svensk bygget sejlbåd.
18 hk.Yanmar diesel motor.
Teakdæk, teak i cockpit og 
på ruf.

Ring ell.mail for udstyrsliste.
Peter Franson • Telf. 21852250 • Mail: stpe2@bbsyd.

SKIPPERKISTEN’s KØB • SALG • BYTTE



Returneres ved vedvarende adresseændring.
Med oplysning om ny adresse.
Danmarks Fritidssejler Union
Baronvej 4
5610 Assens

Yacht-Pool
i n t e r n a t i o n a l

– vi  gør  det  bedre  –

assuranceagentur
med speciale i

lystfartøjsforsikring

tlf.: 7022 8070 • Fax: 7022 8060

web: 
www.yacht-pool.dk

e-mail:
info@yacht-pool.dk


