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Klub kontingent:
1. Medlem af klub:
2. Enkeltmedlem:
3. Ekstra båd:
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Kr. 240,00
Kr. 270.00
Kr. 175,00

1 - 2 - 3 er inkl. ansvarsforsikring
Blad abonnement:

Kr. 125,00

Du modtager Fritidssejleren 4 gange om
året - men du har ikke ansvarsforsikring
eller stemmeret.

Redaktøren efterlyser

Indlæg fra medlemmer og klubber.
Vær med til at gøre FRITIDSSEJLEREN
endnu mere interessant.
Send et indlæg til redaktøren.

Redaktør:

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

Annoncepriser
1/4 side i farve
1/2 side i farve
1/1 side i farve

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:
European Boating Association (EBA)
Kr. 400,00
Kr. 700,00
Kr. 1200,00

De anførte priser gælder for alle udgivelser i 1 år.
Ønskes der kun annoncering i et enkelt blad, bedes
redaktøren kontaktet.
Private

annoncer

til

“Skipperkisten”

sejlerne

imellem, indrykkes i op til 4 numre gratis, max
størrelse 1/2 side inkl. foto.

Større annoncer

henvises til annoncepriser.
Gengivelse af bladets indhold er kun tilladt med
tydelig kildeangivelse og efter tilladelse fra DFU.
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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.
Medlemskab omfatter en
ansvarsforsikring for fritidssejlere
uden ekstra betaling.

Bestyrelsens beretning for året 2017

DANMARKS
FRITIDSSEJLER
UNION
har det godt! Såvel medlemmer som
bestyrelse har passet godt på vores
gamle organisation og tak for det.

forslag om betrængte medlemsklubber
kunne ansøge om et ”mikrolån” til ikke
driftsformål blev også vedtaget med
tilfredsytringer.

Kassereren og sekretariatet fik i starten
af 2017 accept til at ændre opkrævningsmetoden for nye medlemmer der
først bliver optaget som medlemmer i
foreningen efter kontingentet er
modtaget på kontingentkontoen og
informationen om dette foregår via E-mail.
På denne måde modtager vi også opdaterede mail adresser.

DFU har som et af sine formål at arbejde for søsikkerheden, hvorfor vi også
arbejder som et fast medlem i
Søfartsportens Sikkerhedsråd, flere bestyrelsesmedlemmer som Sikkerhedsambassadører samt tilbyder klubberne
at arrangere sikkerhedsarrangementer
med f.eks. eftersyn af redningsveste og
udstyr.

Ændringen blev en succes og kontingentet blev modtaget 2-3 uger tidligere
end ved den tidligere faktureringsmetode. Arbejdet ved den ændrede metode medførte en øget arbejdsbyrde i
sekretariatet og en mindre omkostning
hos Alt Bogført. Et væsentligt element
viste at kvaliteten af medlemmernes
e-mail og postadresser, der traditionelt
har voldt problemer, ikke mindst ved
skift af adresserne, blev forbedret.

Der har været lagt mange timer og
kræfter i, at etablere og beskrive Fritidssejlernes prøveafvikling, der i 2017 blev
udliciteret til relevante organisationer
med dueligheds- og speedbådsprøverne
som første mulighed. Yachtskipper Y-3
og Y-1, motorduelighedsprøve for fritidssejler samt SRC -VHF-prøverne fra d. 1.
januar 2018.

Generalforsamlingen i 2017 i Sakskøbing
var en god oplevelse og medførte ikke
udskiftning i bestyrelsen, idet bestyrelsesmedlemmer der var på valg ønskede
at fortsætte og blev genvalgt med akklamation. En fasttømret og samarbejdende bestyrelse er en af forudsætningerne
for et dynamisk arbejdsmiljø, der bringer
glæde og fornøjelse, hvilket følges op
med nye initiativer til gavn for DFU.
Generalforsamlingen vedtog en sprogligt
moderniseret vedtægt, hvor også mindre
uklarheder blev klargjort. Bestyrelsens

2017 har således fungeret som et testsår
for DFU-Kompetence’s måde at administrere kursusudbydere, censorer og
elever på. Administrationen er omlagt
i forhold til tidligere, idet kursusudbydere og censorernes administration
er lagt i DFU-Kompetencecentret og
eleverne foretager selv gebyrbetalingen og tilmeldingerne via deres e-mail.
Tingene fungerer til vores og brugernes
tilfredshed, selvom omlægningen for
nogle har været svært. Men det snakker
vi om på telefonen og så går det.
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION er per
2018 af Søfartsstyrelsen bemyndiget til
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at udføre alle fritidssejlernes kompetence prøver. De første prøver er allerede
afholdt med glimrende resultater. Organisationen kalder vi DFU-Kompetence
og er anlagt som en enhed der referer
til DFU’s bestyrelse, men inddrager dygtige censorer og tilsynsfører samt sagsbehandler i den daglige administration.
Vi er taknemmelig for de 100 dygtige
uafhængelige censorer der fungerer
som vore tillidsmænd i situationen og
sikrer at DFU’s uddannelseskrav overholdes. Censoren indberetter prøven på en
indberetnings og kvalitetsrapport.
Et selvstændigt krav fra Søfartsstyrelsen
i forbindelse med bemyndigelsen var en
systematisk kvalitetsopfølgning af aktiviteterne, hvilket reelt er et nyt krav.
Et andet tiltag i DFU-kompetenceorganisationen er, at vi inviterer kursusudbyderne, censorerne og tilsynsførerer
til Fælles Dialogmøder, hvor spørgsmål
og forhold kan diskuteres og besluttes
i fællesskab. Ikke mindst dette tiltag er
en nyskabelse der allerede har indbragt
mange anerkendende ord.
Regeringens vedtog at vandscootere fra
1. januar 2018 skal have et kompetancebevis, som kendt fra speedbåde, med et
orienterende kendskab til søvejsreglerne
og aflæggelse af en manøvreprøve, der
kan tilfredsstille omgivelserne og vise at
føreren behersker vandscooteren og ikke
omvendt.
DFU og Søfartsstyrelsen er i dialog om
uddannelseskravet der, som sin første
af sin art bearbejdes grundigt så det
hverken bliver overfladisk eller lagt på
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et for højt teknisk plan som kun enkelte
mestrer. I vores ringhjørne har vi danmarksmesteren i vandscootersport, der
tilfører os en stor ekspertise. Kompetencecensorerne, der afholder speedbådsprøver, vil blive tilbudt praktik på en
vandscooter af en rigtig ekspert.
Et nyt tiltag regeringen har sat i søen,
og udenom sejlernes organisationer,
er en tvungen ansvarsforsikring, ikke
blot for vandscootere, der kan begrundes og accepteres, men at det også i
11. time skal gælde for speedbåde med
objektivt ansvar for alle, har vi protesteret imod. Rygterne i branchen går på, at
forsikringsbranchen ikke var interesseret
i, at ansvarsforsikre vandscootere men
fik speedbådene med under kravet og
herved kunne se en forretning i dette
under hensyn til deres risikoprofil. Vi må
imødese ændrede krav til speedbådene,
hvor fornuftige præmier for ansvarsforsikringer forøges væsentligt.
Økonomien i DFU’s Kompetenceorganisation skal fungere efter non-profitopbygningen, hvor DFU’s medlemsorganisation ikke belastes udover et forrentet
opstartslån.
Hjemmesiden
www.dfu-kompetence.
dk er udarbejdet af Henrik Damsgaard
Lovmand, der har lagt mange timer og
sjæl i dens udarbejdelse, men har måttet søge sygeorlov. Vi er ham tak skyldig. Tak sender vi også til Torben Lindkvist, der med timers varsel overtog
webmaster-funktionen
og
kyndigt
sikrede DFU-Kompetence-hjemmesiden.
Hjemmesiden er 100% omdrejningspunktet i systemet.

Vi er også Ingeniør Jens Kock en tak
skyldig for 2 godt besøgte medlemsarrangementer om el system ombord og
sø-ventilernes materiale sammensætning. Emner der er mere end et hjertebarn for Jens.
Ved Flemming Caspersen, fører DFU
kampen mod de kystnære vindmølleparker, der truer med at begrænse den
frie sejlads i de indre danske farvande.
Flemming er tidligere embedsmand og
er som sådan en betydelig modstander
for det etablerede embedsvælde. Han
kender såvel tonen som kringelkrogene
i embedsmandsvældet. Flemming træder fra som suppleant, men fortsætter
kampen mod de kystnære vindmølle-

parker og arbejdet i Friluftsrådet. Tak
til Flemming for indsatsen og for det
fortsatte arbejde for DFU
Formanden kan med ydmyghed
kun takke bestyrelsen for et meget
engageret samarbejde hvor den enkeltes
egne behov tilsidesættes for fællesskabet og hvor samarbejdet mellem kassereren og sekretariatet er ikke set bedre
nogen steder. Her blev det praktiseret
ved Kirsten supplerede Kai under hans
sygeperioder og nu med gips på armen
efter et totalt havari med bilen. Tak for
det.
Bestyrelsen
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Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til DFU’s vedtægter §8 indkaldes der til ordinær generalforsamling:

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 11:30
Generalforsamlingen afholdes hos PARK HOTEL, Viaduktvej 28,
5500 Middelfart.
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 2017
5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret 2017 regnskab
6. a. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår (2018) og et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår (2019) til godkendelse
b. Fastsættelse af kontingentet for 2019 ref. vedtægtens § 6
7. Indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag
b. Indkomne forslag
8. Valg: Til bestyrelsen
Kasserer for 2 år (Kai Mogensen modtager genvalg)
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Per Sandholdt og Kirsten Hansen modtager genvalg)
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hver for 1 år (Asta Jørgensen modtager genvalg)
10. Valg af 2 kritiske revisorer hver for 1 år (Jan Andersen og Kurt Sjøgren modtager genvalg)
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (Mogens Hansen modtager genvalg)
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. 10. februar 2018
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. 17. februar 2018
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med en god og saglig debat. Der serveres kaffe
og brød under generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Løst og fast om DFU kompetence siden sidst

Organisationen er i rivende udvikling, og
vi har budt velkommen til mange flere
kompetente censorer og tilsynsførerer.
I alt er vi nu 102 i censor-familien. Er det
for mange eller for få? Ærligt talt så kan
ingen besvare det, men vi er glade for
hver eneste der har tilmeldt sig DUF’s
vision om at gøre en positiv forskel for
Fritidssejlernes uddannelse med det
gode og trygge sejlerliv som mål. Vi har
en klippefast tro på at uddannelser fremmer forståelsen, højner moral og etikken
på vandet og giver gode sømænd.

Opgaven, vi sammen har påtaget os,
kræver en særlig indsats for at komme
i mål. Målet starter med en vision, der
er klarlagt ovenfor. Vision uden en målsætning er det samme som skåltaler, der
fremsættes i en løftet stemning, hvorfor
glemselskurven normalt også er stejl.
Sådan vil det ikke gå for os! Dels fordi beslutningen om at søge, og få, bemyndigelserne ikke var et resultat af beruselse,
men en nøgtern og velovervejet beslutning taget i 2016 af DFU-bestyrelsen og
i overensstemmelse med Unionens vedtægter.
Traditionelt fastlægger målsætninger
en tidsramme for hvornår mål skal være
nået. Det er dog ikke en sådan målsætning vi opererer med, idet ingen kan
hævde, at nu er målet nået. Nye sejlere
kommer hele tiden til og ældre sejlere
ønsker at dygtiggøre sig, hvorfor målopfyldelse er en fortsættende proces.
Påstanden underbygges af de mange Y-3
kurser vi er rekvireret til, startende fra d.

6. januar og fortsætter.

Censorer og tilsynsførere, der har sluttet
sig til DFU-Kompetenceorganisationen,
fordeler sig over alle uddannelserne og
over hele Danmark, hvilket er en styrke.
Huskes skal det også, at funktionen er
frivillig og ingen er forpligtiget til at sige
ja til en tilbudt prøve. For at kunne få
enderne til at mødes, er det erfaringen,
at censorkorpset skal være dimensioneret med ca. 30% overdækning.
SFS ”udlicitering” af bemyndigelserne
foregik, som bekendt, i 2 tempi, hvorfor det heller ikke i 2017 var muligt at
søge bemyndigelse til Yacht Skipper Y3,
Y1, Motorpasser for Fritidssejlere eller
SRC prøven. Disse uddannelser er vi fra
d. 1. januar 2018 bemyndiget til at
forestå prøveaflæggelserne for, hvorfor i
her opfordres til at søge DFU bemyndigelse til disse, om lysten og kompetencerne gør det muligt.
Fra d. 1. januar 2018 er det ved lov
besluttet, at vandscooter ikke lovligt kan
føres uden et kørekort. Kørekortet er på
samme måde som speedbådscertifikatet opdelt i en teoretisk og en praktisk
prøveaflæggelse.
Hvor den teoretiske prøve er identisk
med speedbådscertifikatets krav er vi i
gang med at udvikle en praktisk prøve
for vandscootere. DFU-Kompetence er i
slutdialog med SFS om denne prøve, og
forventer dialogen afsluttes snarest med
en bemyndigelse.
Her er der en oplagt mulighed for noget
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nyt og spændene ved at præge kulturen for dette segment af sejlere, som vi
mener er lige til højrebenet for speedbådscensorerne. Interesserede censorer tilbydes en praktisk uddannelse af
danmarksmesteren i denne disciplin.
Der vil blive hårdt brug for jer, så tag
chancen og meld jer nu. Uddannelsen vil
efter planen foregå på en prøvebane ved
Herning.
2018 første dialogmøder for øst og
vest censorer afholdes 10. og 11. februar, hvor administrationen af prøve

tilmeldingen
og
indberetningen
gennemgås, som følge af flere ønsker.
Herudover skal vi på dialogmødet træffe beslutning, om der skal være foto på
plastkortene. Det er nu blevet frivilligt
om der skal tages foto eller ej. Sådanne
beslutninger egner sig fortrinligt til en
fælles beslutning.
I det omfang tiden tillader det kan andre
spørgsmål efter flertallets ønske behandles.
DFU Kompetence teamet

Foreningsdemokrati - udnyt det!
Den årlige generalforsamling afholdes
d. 24. februar. Benyt din foreningsrettighed, og deltag i debatten og gør din
indflydelse gældende. Har I noget at rose
eller rise DUF’s valgte ledelse for, er det
her det fremføres og vi hører gerne begge dele. Du behøver heller ikke frygte, at
blive valgt til noget. Bestyrelsesmedlemmer der er på valg genopstiller, og er ikke
udfordret endnu.
Generalforsamlingen holdes i år i
Middelfart, og som traditionen er, serveres der en varm ret før generalforsamlingen startes.
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DUF’s medlemsklubber kan tilmelde én
delegeret, der medbringer klubbens 5
stemmer plus sin egen medlemsstemme. Husk også at der ikke kan stemmes
ved fuldmagt, og at tilmelde klubbens
delegeret.
For bestillingen af den varme ret vil vi
gerne, at medlemmerne også tilmelder
sig. Generalforsamlingerne i Vest-Danmark har ikke tidligere været tilløbsstykke. Vær med til at bryde denne sædvane
og kom til generalforsamlingen.
Tilmelding til Kirsten på:
Kirsten@dk-dfu.dk

Fra DFU’s hjemmeside

DFU-hjemmesiden har et aktivt brugerforum, hvor artikler kommenteres og
diskuteres.
Jan R. Jensen

Følgende er fra artiklen “Bjærgning for
Fritidssejlere”

26. november 2017 kl 17:26

Jeg har ofte og gerne trukket både med motorstop i havn/ slæbested uden beregning.
Hvad gør jeg hvis der er et fartøj der har slidt
sig løs, eller nogen har kappet fortøjningerne og
fartøjet driver uden personer om bord.
Bent Hansen

26. november 2017 kl 19:15

Jeg ville bjærge båden og tage dem med ti havnen til det lokale havneopsyn.
Er der ingen opsyn anmeldes det til lokal Politi.
Morten

20. december 2017 kl 17:49

Hvor meget er ca. prisen for en bjærgning af en
ca. 31′ træbåd som har ligget i vandet i et halvt
års tid. Den har dobbelt mast (ketch rig) og ligger midt på en sejlbro, altså væk fra kajen.
Og er der noget man skal være opmærksom på
hvis der evt. er diesel i tankene mht miljø mv.?
Heldigvis ikke min båd… Men en forening jeg
kender.
Bent Hansen

22. december 2017 kl 19:54

En pris for hævningen kan jeg ikke ryste op
med. Et eksempel, af de lettere, hvor en 27 fods
båd med dam der sank i et havneindløbet blev
hævet med en mobilkran fra molen kostede Kr.
45.000,Jeres hævning vil nok koste betydeligt mere og
vil nok involvere en stenfisker eller lignende.
Alene af miljøårsager bør båden hæves. Forhåbentligt har ejeren en forsikring.
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Søfartsstyrelsen forklarer sig
Artiklen er trykt i Bådmagasinet, nr. 11,
2017. Den indeholder Søfartsstyrelsens
uredigerede besvarelser af Bådmagasinets spørgsmål om afmærkningen syd
for Frederik IX’s Bro.
Helt generelt: Hvis en båd går på grund
i afmærket farvand – dvs. i en afmærket
sejlrende – hvem er økonomisk ansvarlig for skaderne? Eller, formuleret på en
anden måde: Har Søfartsstyrelsen som
ansvarlig myndighed også et erstatningsansvar for de skader, der opstår som direkte følge af fejlplaceret afmærkning?
Og hvis ikke, hvem har ansvaret?
”Til spørgsmålet om erstatningspligt bemærkes det, at offentlige myndigheder
i Danmark yder erstatning i overensstemmelse med almindelig dansk erstatningsret. Om en myndighed kan drages
til ansvar for en hændelse afhænger af
de konkrete omstændigheder og sammenhænge i sagen samt eksempelsvis,
om myndigheden har handlet uansvarligt (culpøs adfærd), og kan siges ikke at
have levet op til, hvad der kan anses for
professionel standard”.
Hvorfor blev sømærkerne i det sydlige
Guldborg Sund flyttet i juni/juli, hvis de
fra starten var placeret korrekt?
”I forbindelse med vores inspektioner
konstaterede styrelsen, at selv om afmærkningen var korrekt placeret, kunne
den enkelte steder optimeres. Søfartsstyrelsen har således efter inspektionerne justeret tre positioner for at gøre
rendens forløb mere lige og på den måde
mere gennemskueligt. For de to positio-
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ners vedkommende var formålet ligeledes at øge dybden fra de 1,9 meter, som
er opgivet i søkortet, til 2,1 meter”.
Hvorfor blev der udsendt søkortrettelser
for at advare om forholdene, hvis sejlrenden var helt tryg at sejle i?
”Det skyldes, at styrelsen den 7. juni
2017 modtog et kort fra lokale sejlere
over områder, hvor afmærkningen skulle stå forkert. Søfartsstyrelsen udsendte på den baggrund en advarsel om, at
afmærkningen ikke kunne forventes at
være på plads og i orden. Det er normal
praksis, når der rapporteres om, at afmærkningen muligvis ikke står korrekt”.
Søfartsstyrelsen udskifter den entreprenør som udfører det fysiske arbejde med
afmærkningen? Er det sandsynligt, at de
alle sammen har sejlet forkert?
”Vandstanden i Guldborg Sund varierer
en del. Typisk mellem minus 30 cm og
plus 20 >cm – og noget mere i perioder
med meget kraftig vind. Vandstanden er
således med jævne mellemrum noget
mindre end de 1,9 meter, der er opgivet
i søkortet, idet vanddybden heri er angivet ved middel vandstand. Dette fremgår
blandt andet. af DMI’s hjemmeside”.
Opsummerende: Er det rigtigt forstået, at Søfartsstyrelsen benægter, at der
overhovedet har været problemer med
dybden i sejlrenden – på trods af at der
er udsendt officielle søkortrettelser, som
advarer om lige præcis det? Og efter at 16
både er grundstødt i sejlrenden indenfor
en kort periode og efter, at Søfartsstyrel-

sen selv har flyttet på mærkerne – hvorefter grundstødningerne ophørte?
”Søfartsstyrelsen modtog i forsommeren
henvendelser om afmærkningens placering i Guldborg Sund. I alle tilfælde har
Søfartsstyrelsen reageret ved at undersøge de indrapporterede forhold. Sty-

relsen har i den forbindelse anvendt ekkolod, side-scan sonar og i visse tilfælde
dykkere til at undersøge bund og dybdeforhold på de steder, hvor der er rapporteret om, at der skulle være problemer.
Inspektionerne viste, at afmærkningen
stod korrekt”.
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Skrappere krav til at sejle vandscooter

Nye regler træder i kraft fra 1. januar
2018. Alle, der fører en vandscooter, skal
have bestået såvel en teoretisk som en
praktisk prøve.

Regeringen er i færd med at stramme
op på sikkerheden for dem, der færdes
til søs. Som led i det arbejde indfører
Søfartsstyrelsen nu krav om, at førere af
vandscootere og lignende fartøjer skal
have et særligt vandscooterbevis.
Alle, der vil føre vandscooter i det nye år,
skal have bestået både en teoretisk og en
praktisk prøve. På den måde får man sit
vandscooterbevis. Der er dog den undtagelse, at personer, som allerede har
et fritidssejlerbevis, kan nøjes med at aflægge den praktiske prøve i sejlads med
vandscooter.
Hvis man allerede har et gyldigt fritidssejlerbevis, der giver ret til at føre
vandscooter, vil man fortsat kunne føre
vandscooter. Man skal blot indenfor 2 år
gennemføre den praktiske prøve i sejlads
med vandscooter. Og dermed erhverve
sig vandscooterbeviset for fortsat at kunne føre vandscooter.

Kontorchef Rasmus Høy Thomsen, Søfartsstyrelsen:
”Vandscootere er særlige fartøjer pga.
den høje fart og de unikke manøvregenskaber. De nye regler betyder, at
fritidssejlerne har de fornødne kompetencer til at sejle vandscooter sikkert
og vise hensyn til omgivelserne.”
Prøverne forventes udbudt fra begyndelsen af det nye år, inden sejlersæsonen
starter.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at
alle førere af vandscootere og lignende
fartøjer skal kunne fremvise et gyldigt
vandscooterbevis. Overtræder man de
nye regler, kan man blive straffet med
bøde.
Fakta
• Vandscooterbeviset træder i kraft 1.
januar 2018.
• For at kunne erhverve beviset skal
man være fyldt 16 år.
• Teoretisk prøve skal indeholde viden
om:
• Ansvarsfordeling om bord
• Vigepligt
• Lokale sejladsbestemmelser
• Adfærd og sikkerhed på og omkring fartøjet

•

Praktisk prøve skal indeholde:
Klargøring til sejlads
At gå fra og lægge til land
Anvendelse af sikkerhedsudstyr
Anvendelse af sejladsbestemmelser
• Forholdsregler ved overbordfald

•
•
•
•
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•
•
•

Sejlads ved forskellige hastigheder
Undvigemanøvre og nødstop
Sikker adfærd og løbende vurdering af risici

DFU-Kompetenceorganisationen tager
naturligvis udfordringen op, og er i dialog med Søfartstyrelsen om godkendelsen af en DFU-uddannelsesplan for
denne aktivitet. Vore speedbådscensorer får tilbudt praktisk uddannelse i at

sejle udyret, der med den rette holdning
kan være et fantastisk fartøj.
Vores holdning er, at prøverne skal
kunne afholdes over hele landet hvor
forholdene er gunstige og i eller med
egen vandscooter.

Finansiering af mindre bil i stil med Kia Picanto, også
selvom banken ikke vil være med, eller du har lidt i RKI.

Gå ind på www.finance4u.dk og læs mere.
Kontakt: info@finance4u.dk
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Kystnære havvindmøller

Jeg er træt af at læse om, hvordan DFU
modarbejder planer om at opføre disse
vindmøller.

forholder jer skeptiske til disse ”teorier”.
For mig at se er det egoisme af værste
slags.

Har I hørt om klimaforandringerne? Har I
sat jer bare end smule ind i, hvilke konsekvenser de får for vore børn, børnebørn
og klodens biotoper?

Hvis I ikke kan finde ud af at sejle
udenom de møller der står i farvandene, så tror jeg I skal overveje om det
overhovedet er forsvarligt, at I går ud i
en båd.

Men det kan være, at I ligesom visse
stærke politiske kræfter på højresiden

Danmarks Fritidssejler Union (DFU)
sætter stor pris på reaktioner og
input fra medlemmerne - også selv
om du i din reaktion på DFU pæne
nej tak til kystnære havvindmølleparker med urette tillægger DFU
egoistiske politiske motiver og øvrige
medlemmers manglende navigationskundskaber, hvilket DFU har mere
end svært ved at kunne nikke genkendende til.
DFU er fremdeles en upolitisk forening og i øvrigt søsat til at varetage
medlemmernes interesser i henhold
til DFU vedtægter, herunder bl.a.:
•

Forhandle med offentlige myndigheder og instanser for at
opnå de bedst mulige vilkår for
fritidssejlere

•

Arbejde for en styrkelse af fritidssejlernes faglige uddannelse og uddannelsesmuligheder

•

Arbejde for et godt miljø på
vandet og i havnene
14

Øivind Larsen

Derfor har DFU siden Folketingets
indgåelse af Energiforlig 2012 nøje
fulgt udviklingen af statslige udbud
af kystnære havvindmølleprojekter i
indre danske farvande og udviklingen
af private kystnære havvindmølleprojekter efter Åben-dør-Princippet,
ligeledes i indre danske farvande.
DFU er gået i tæt dialog med Energi-,
Forsynings- og Klimaministeren med
tilhørende folketingsudvalg for at
gøre opmærksom på, at anlæggelse
af kystnære havvindmølleparker er
direkte ødelæggende for Danmarks
unikke kystlandskabsværdier og rekreative værdier i form af bl.a. fri sejlads i vore indre danske farvande.
DFU er klar modstander af anlæggelse af kystnære havvindmølleparker,
men peger i stedet for på den eneste rigtige placering af havvind: Langt
ude i Nordsøen. Landene omkring
Nordsøen deler denne opfattelse.
De tyske planer omfatter knap 100

havvindmølleparker ude i Nordsøen.
Hollænderne og briterne planlægger
også at bygge ude til havs i Nordsøen. Senest har norske Statoil meldt
sig med planer om produktion af havvindenergi på Doggerbanke, idet nyeste generation af havvindmøller kan
placeres på 60 meter vand.

værd at overveje, at konvertere vindmøllestrøm på land til produktion i
Nordsøen. Det vil pynte på vore landskabelige naturværdier! Flere og flere
kommuner er enige heri.

Efter DFU opfattelse har vi vort land
og vore indre danske farvande til låns
af vore børn og børnebørn. Det er
Ørsted, tidl. DONG, er således invol- også en af årsagerne til, at havvindverede i projekter i bl.a. den tyske mølleparkerne skal placeres under
del af Nordsøen omfattende strøm til horisonten set fra vore smukke kyca. 1.000.000 tyske husstande. I Dan- ster.
mark er der ca. 1900 husstande, så
Med venlig hilsen
der er ikke noget at betænke sig på:
Flemming Caspersen
Relativt få store havvindmølleparker
Sagsbehandler
langt ude i den danske del af NordF.g.
bestyrelsesmedlem
søen kan dække Danmarks behov for
havvindenergi. Samtidig er det måske

FRITIDSSEJLER, FIND DIT NÆSTE KURSUS HER!
Kursus i :

Speedbåd Duelighed Yachtskipper
SRC/VHF radio Motorpasser

Hos dig eller hos os, ring og få et tilbud
Vi laver også kursus til erhvervssejlads samt førstehjælpskurser.
je@marineskolen.dk – tlf. 4025 2330 – www.marineskolen.dk
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Nye udgaver af fire danske søkort

Geodatatyrelsen har udgivet fire nye udgaver af danske søkort.

Et af de nyudgivne søkort er Kort 112
(INT 1380) over Århus Bugt (foto: JW
Luftfoto).
De nye udgaver af søkortene indeholder
enkelte nye søopmålinger og en generel
opdatering med baggrund i tidligere udsendte søkortrettelser. Det drejer sig om
følgende fire kort:
•
•
•
•

Kort 112 (INT 1380), Århus Bugt,
19. udgave januar 2018.
Kort 114 (INT 1377), Farvandet
nord for Fyn, 15. udgave januar
2018.
Kort 141 (INT 1370), Storebælt,
N-lige del, 25. udgave januar
2018.
Kort 145 (INT 1371), Kalundborg
Fjord, 12. udgave januar 2018

Søkort udgives efter behov
Søkort over de danske farvande udgives
efter behov. Det vil sige, at når rettelserne til et kort er så omfattende, at det
ikke er muligt eller forsvarligt at opdatere kortet via ”Søkortrettelser”, udgives
en ny udgave af søkortet. Ved udgivelsen
af en ny udgave annulleres den tidligere
udgave af kortet. Rettelser, der er fremkommet efter udgivelsesdatoen, skal udføres af brugeren selv.
Rettelser hver fredag
”Søkortrettelser ”udkommer hver fredag
og beskriver de rettelser, som er nødvendige for at vedligeholde Geodatastyrelsens søkort og nautiske publikationer
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over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland. Ajourførte søkort
og nautiske publikationer er afgørende
for en sikker sejlads. Derfor anbefaler
Geodatastyrelsen, at kortene løbende
ajourføres og man altid kun benytter seneste udgaver.
To nye udgaver på vej
Primo marts forventes følgende to nye
udgaver af danske søkort at udkomme.
Kort 188, Østersøen omkring Bornholm.
Kort 189 (INT 1366), Østersøen. Bornholm
Man kan ikke købe søkort direkte fra Geodatastyrelsen. Søkortene kan købes hos
Geodatastyrelsens distributør, Rosendahls - lager og logistik og hos forhandlere rundt i landet.
Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland
og udgiver en række søkort i forskellige
målestok, som danner grundlag for planlægning og gennemførelse af en sikker
sejlads.

Navigation for
fritidssejlere?
AOF tilbyder kurser i søfartslære
med fokus på navigation,
forståelse af søkort, søvejsregler
og sikkerhed. Hvis du drømmer
om at kunne navigere til fjerne
kyster, er der information om
dette og mange andre kurser på
AOF’s aftenskoleportal.

aftenskole.aof.dk
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Fritidsskibe registreres ikke længere i Skibsregistret

Fra 1. marts 2018 kan fritidsfartøjer med
en bruttotonnage under 20 ikke længere
registreres i Skibsregistret.

Pant og andre rettigheder skal derfor
fremover tinglyses i Personbogen efter
de almindelige regler om pant i løsøre.
I praksis betyder disse ændringer, at
fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20, hvor der ikke er registreret pant
eller andre rettigheder pr. 1. marts 2018,
automatisk vil blive slettet af Skibsregistret. De berørte skibsejere vil modtage
brev herom.

under 20, hvor der er registreret pant eller andre rettigheder i skibet, vil forblive
optaget i Skibsregistret, men der vil kun
kunne foretages begrænsede ændringer
til det registrerede. Se oplysninger om
dit skib her.
Skifter et skib anvendelse til fritidsskib,
vil ovenstående regler også finde anvendelse.

Fritidsfartøjer under 20 BT vil fremover
ikke kunne få udstedt et nationalitetsbevis. Søfartsstyrelsen er i gang med at
undersøge mulige alternativer.
Fritidsfartøjer med en bruttotonnage

Læs mere om lovændring her:
https://dk-dfu.dk/link/3

De følgende sider er uddrag fra et brev,
som en bådejer har modtaget som resul-
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tat af ovenstående lovændring.
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Operation Sømærkning

Når nogen spotter en herreløs båd, kano
eller et surfbræt, der flyder rundt på vandet, opstår der en naturlig frygt for, at
ejermanden er druknet. Men det er langt
fra altid tilfældet. Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) har således gennemsnitligt årligt 73 aktioner, hvor man ikke
kan konstatere en søulykke.

Derfor har TrygFonden i samarbejde med
JRCC udviklet Operation Sømærkning,
som er et gratis, vind- og vandsikkert
mærkat med personlige kontaktoplysninger, som ejere af blandt andet både
og kajakker kan sætte på deres vandudstyr.

Danmarks Fritidssejler Union mener, at
det er en virkelig god kampagne, der her
er søsat. Derfor har vi bedt Trygfonden
levere så mange mærkater til os, at vi
udlevere et mærkat til vore medlemmer.
I vil finde det vedlagt her i Fritidssejleren.
Udfyld det og sæt det på din båd et synligt sted. Det giver finderen af en herreløs båd mulighed for telefonisk at kontakte bådejeren eller en person i land.
Måske er det dit liv, som bliver reddet
på grund af en hurtig målrettet eftersøgning.

Bestil ekstra mærkat med Operation Sømærkning her
https://dk-dfu.dk/link/operation-sømærkning
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
Athena 34, fra 1981, sælges
Velsejlende familiebåd med fem sovepladser, 10,60 m. lang, 2,90 m. bred, dybgang
1,90 m. Spray Hood og cockpittelt fra 2017. Dieselmotor, Vetus 26,9 HK, samt sejldrive og 3 bladet foldepropel 8 år gammelt.
Genakker og spiler med spiler udrustning. Pantry med 2 gasblus, ovn og kompressorkøleboks. Toilet med septiktank. Stævnstige og badestige.
Pris : kr. 255.000
Henvendelse:
Knud Erik
Tlf. 21 40 79 50
E-mail:
k.e.zahn@hotmail.com

Askeladden 605 Explorer
Askeladden 605 Explorer årgang 2004. Motor Mercury 115 HK Optimax. Sejlet 176
timer. Vinterserviceret. Bundmalet.
Udstyr: 2-delt kaleche, vinterpresenning, anker m/line, div. tovværk, 4
stk. fender, Porta Potti toilet, 6 stk.
redningsveste, midterhynde til kabine, teakboard, vandskiline, tube
m/line, Lowerance LCX-18C Ekkolod, GPS & Kortplotter med TFT farveskærm, Brenderup 8222B 1800
KG m/superruller årgang 2006.
Vinteropbevaret indendørs.
Pris kr. 159.500,Henvendelse 20161751
E-mail: s-en@mail.tele.dk
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Nimbus 4000 Coupe
Båden er beliggende i Frederikshavn Marina, bro I
Motoryacht bygget i 1986.
Oprindelig solgt til tysk ejer.
Længde mtr. 11,20
Brændstoftank ltr. 800
Bredde mtr. 3,60
Vandtank ltr. 350
Dybgang mtr. 0,90
Holdingtank ltr. 100
Deplacement kg. ca. 7.000 kg
Båden er opbygget med skrog af glasfiber og apteringen er overalt udført med flot
teaktræ. Båden er udstyret med næsten alt hvad hjertet begærer.
Båden er udstyret med 2 X 165 HK Volvo T AMD 40B Marinediesel, ferskvandskølet og
med faste aksler. Motorerne har gået 2642 timer (maj 2017).
Båden er indrettet med stort cockpit med skydedør til salon. Salonen er indrettet med
styrestand, pantry, stort sidde/spise arrangement. Sidekahyt med 2 køjer og skabs-arrangement. WC med stor separat brusekabine. Lækker forkahyt med stor dobbeltseng
og masser af skabsplads.
Båden har sejlet under dansk flag siden 2009 og er løbende vedligeholdt og forbedret
siden så den nu fremstår som den ideelle båd for familien, der gerne tilbringer ferie og
fridage på havet.
Pris: kr. 545.000,00
Anni Johansen
Jennetvej 375, 9982 Ålbæk
E-mail: jsj@lumino.dk
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Maxi 120/130
Maxi 120/130 til salg. Båden er fra 1981, pæn og velholdt. Vi har haft den i 18 år
og er en rigtig god søbåd. Motor Volvo D55 fra 2006, 1100 timer. Veludrustet med
Sleipner truster fra 2015, foldepropel, autostyrer, elektrisk ankerspil, Harken II rulle,
Oliefyr m.m.
Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

Apollo 32 sælges
32 fods motorbåd, årg. 1972, 6 sovepladser. Perkins 115 HK.
Motoren har kun sejlet ca.. 1300 timer. Nyere Wabasto oliefyr,
nyere lader, nyere udstødnings manifold. Diesel tank tømt og rengjort.
Bunden renset og primet i 2007. Nye batterier. Alt indbo medfølger.
Båden ligger i Køge.
Pris 175.000,Mere information,
Tlf. 40 83 37 58
E-mail: jane.kelberg@yahoo.dk
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Fiskebåd
28 fods Scandic årgang 1978 til salg. Ferskvandskølet 72 HK indebords Perkins motor.
Forkahyt med 2 køjer, diverse hylder og toilet. Styreplads, pantry, behagelig styrestol,
Futuno ekkolod, navigator og kompas. Andet relevant udstyr medfølger
Henvendelse: Erik Jørgensen
Strandstien 8,
4720 Præstø
Tlf.: 22 35 90 77
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Danmarks Fritidssejler Union
Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://dk-dfu.dk
Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
Telefon: 7022 9195
Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle hverdage undtagen helligdage
E-mail: dfu@dk-dfu.dk

Bestyrelsen 2017

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

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

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

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

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

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

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: kai@dk-dfu.dk
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Danmarks Fritidssejler Union
Grønnevejen 4, Orehoved,
4840
Nørre Alslev
Returneres
ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Til:

Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000 Helsingør
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