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

De anførte priser gælder for alle udgivelser i 1 år. 

Ønskes der kun annoncering i et enkelt blad, bedes 

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.

Medlemspriser 2018
Klub kontingent: Kr. 240.00
1. Medlem af klub: Kr. 240,00
2. Enkeltmedlem: Kr. 270.00
3. Ekstra båd: 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.

Deadline næste blad
Lørdag den 4. august 2018

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:

European Boating Association (EBA)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannelser-
ne og i Friluftsrådet. 

Du kan læse om Friluftsrådets 
aktiviteter på 

www.friluftsraadet.dk
Alle fritidssejlere og andre

interesserede kan blive medlem af
Danmarks Fritidssejler Union.

Medlemskab omfatter en
ansvarsforsikring for fritidssejlere

uden ekstra betaling.
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Så sker det igen, det med snablen i vore lommer
Speedbåde eller ikke speedbåde
Bekendtgørelse trådt i kraft 1. maj 2018.

Bliver man udnævnt til at eje en speed-
båd, så skal man nu have et certifikat 
ombord. Manglende certifikat koster en 
bøde. Vi skriver nu til de medlemmer, 
hvor der kan opstå tvivl ud fra de oplys-
ninger, vi har på jeres både.

1. Korrekt modelangivelse. Eks. Ryds 
485 FC. Eks. Bayliner 2655 Ciera 
o.sv.

2. Bådens totale længde inkl. bade-
platforme, bovspyd, galionsfigurer 
m.v. i centimeter, så frem med må-
lebåndet.

3. Korrekt motorydelse.

4. Korrekt skrognummer. Alle både  
nyere end juni 1998 skal have  
14 cifrede skrognumre. Cifre kan 
være tal eller store bogstaver.  
Har din båd ikke et skrognummer, 
så må du lave et 12 cifret nr. til at 
sætte fast på båden. Sæt et #  foran  
nummeret. Først en landekode,  
eks. DK så en bindestreg og 
derefter 12 cifre eks. DK- KM-
K12345A111

Disse fire punkter skal vi bruge, for at 
kunne afgøre, om politikerne kalder din 
båd en speedbåd.

Skal du have et certifikat får du det fra 
forsikringsselskabet, så snart vi kan få en 
afgørelse.

Evt. prisstigning på ansvarsforsikringen 

kendes endnu ikke, men den kommer, da 
der er lagt op til, at alle skal være med til 
at betale til en fond, der træder i kraft, 
hvis skadevolderen ikke kendes.

Vi kan kun beklage, men hjælp os med at 
skille fårene fra bukkene.

Kontroller evt.  på vores hjemmeside el-
ler ring til en af os. På hjemmesiden skal 
du bruge medlemsnummer og postnum-
mer for at komme ind på dine oplysnin-
ger.

Med en solskinshilsen fra Thy

Kai

Kasserer i DFU
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DFU er med i Miljø- og Fødevareministe-
riets kampagne for at få affald væk fra 
hav og stand. Kampagnen samler sejle-
re, fiskere og andre borgere til en fælles 
front mod affald i havet. 

DFU optræder på forskellig vis i kampag-
nen, vores logo er på poser mv. DFU har 
leveret input til kampagnen.

Budskabet i kampagnen er: Vi der bruger 
havene, strandene og havnene skal stå 
sammen – og arbejde sammen – om et 
hav uden affald - og tage et medansvar 
for et hav uden affald.

Fakta om marint affald:

Marint affald er et globalt problem, men 
også en stor udfordring i Danmark. 

Hvert år driver mere end 1.000 tons af-
fald i land på danske strande — og det 
er kun toppen af isbjerget, for mere end 
to tredjedel af affaldet ender på bunden 
af havet. 

Kommunernes Internationale Miljøorga-
nisation (KIMO Danmark) anslår, at der i 
Vestjylland opsamles 1.000 tons marint 
affald årligt.

DTU Aqua har fundet plast i maverne 
på 39 % af de undersøgte torsk og 23 % 
af de undersøgte sild fra Nordsøen. For 

Østersøen er tallene 21 % og 11 %.

DTU Aqua har fundet plast i maverne på 
næsten 30% af undersøgte sild og hvil-
ling i det nordlige Storebælt – plaststyk-
kerne var op til en halv centimeter lange.

EU’s miljøagentur har rapporter om fund 
af marint affald i 36 % af alle havfugle-
arter.

Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i 
havoverfladen, består af plast. (Kilde: 
UNEP)

Bestyrelsen vil helhjertet bakke op om 
kampagnen, og håber at mange med-
lemmer vil gøre det samme.

Følg med i kampagnen på www.mst.dk/
HavUdenAffald.

Affald
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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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Ansvarsforsikring
Til alle vore rare medlemmer:

Speedbåde eller ej:  Hvilket postyr.

Det er ikke en DFU opfindelse, men en 
Christiansborg opfindelse efter ulykken 
med vandscootere i Københavns Havn.

Man har valgt at lave en fond, hvortil alle 
skal betale, så skadelidte, hvor skadevol-
deren ikke kendes, også kan få erstatning. 
Der er også indført objektivt ansvar, som 
stiller skadelidte bedre. For at sikre bed-
re sikkerhed på vandet, er det også ind-
ført som lovkrav, at speedbåde og vand-
scootere skal have en ansvarsforsikring. 
Yderligere skal disse befordringsmidler 
medføre et forsikringscertifikat, der ved-
rører båden/vandscooteren, og som ikke 
må forveksles med speedbådskørekort. 
Certifikatet udstedes af forsikringen – i 
vores tilfælde YACHT-POOL, hvor vi har 
vores kollektive ansvarsforsikring.

Skal man have ansvarsforsikret en vand-
scooter, må man henvende sig direkte til 
YACHT-POOL, da vi endnu ikke kan være 
behjælpelige med det.

Når I har fået mail fra både Kirsten og 
mig, er det fordi vi begge bruger tid på at 
servicere vore medlemmer. Derfor har vi 
også sendt mail til alle – revl og krat – for 
at hjælpe så mange som muligt. Nogle 
har ikke behov for at reagere, men man-
ge har taget imod tilbuddet. VI har mod-
taget ca. 1400 mails, samt haft omkring 
250 telefonsamtaler. Presset er ved at 
tage af, men vi er knapt færdige endnu, 
men kan begynde at se lyset for enden af 
tunnellen, og vi har smilet over bemærk-

ninger til ”kommende medlemmer”, som 
kunne have været heldigere. Det kan ske, 
når man genbruger beklager.

Man kan selv beregne, om ens båd be-
tragtes som speedbåd: Lad os tage en 
båd på 5 meters længde og sætte dem 
ind i formlen: 5x5 = 25 + 3 = 28 x 1,36 = 
38,08. Det vil sige, at denne båd må sej-
le med 38 hk. uden forsikringscertifikat, 
men har man en 39 hk motor, så er det 
en speedbåd.

Der er 5 oplysninger vi skal bruge:

1. Udførlig bådmodel

2. Byggeår

3. Byggenummer / skrognummer

4. Bådens længde

5. Total Motorydelse i hk

Fremover skal vi have disse oplysninger 
ved indmeldelse af nye medlemmer.

Tak til alle, der har taget vel imod vores 
initiativ, og ja, vi burde have haft et halvt 
år og ikke en halv måned til at klare det-
te.

Sørg også for, at jeres både er ce mær-
ket/godkendte. Kommer I ud for en ska-
de, kan det have indflydelse på jeres situ-
ation. Mere herom senere.

Vi er også blevet rystet over, at vi har 
hørt fra ca 25 medlemmer, der pludselig 
har opdaget, at de havde glemt at melde 
om bådskifte, de har sejlet uden ansvars-
forsikring i op til tre år. Laver man en ska-
de med sin båd, og tror, man har en an-
svarsforsikring, så skal man selv betale, 
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da det er bådejerens ansvar. FY – FY – FY.

Og så nu, da kan et motorskifte ændre 
ens båd fra motorbåd til speedbåd eller 
omvendt, så husk at holde jeres oplys-
ninger i orden.

Hvis man får brug for et forsikringscertifi-
kat, inden de bliver udstedt, så gå ind på 
vores hjemmeside og print jeres bådop-
lysninger ud. Det er bedre end intet.

Kai Mogensen              Kirsten Hansen
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Referat fra Europæisk Bådrådsmøde
Artikel fra sidste møde:

Europæisk Bådråds(EBA) forårs møde 
foregik i Gent i Belgien. EBA mødet fore-
gik i en meget åben og imødekommen-
de atmosfære, der for mig var givende, 
og bragte mig/DFU ny og god viden og 
forbindelser, til andre bådorganisationer 
rundt om i Europa.

På mødet fik jeg en opdatering af, hvad 
der foregik i de øvrige medlemslande. Af 
nyheder kan nævnes fælles standarter, 
for at slå alarm fra mobiltelefoner i Hol-
land og Belgien, samt en gennemgang 
af APPen ”Safe Trx”, som er implemen-
teret i 11 lande, og er undervejs i Dan-
mark, formentlig frem til sæsonen 2019. 
Herudover var der fakta oplysninger om 
forurening fra bundmaling fra fritidsfar-
tøjer. Det var nyt for mig at høre, at fri-
tidsfartøjer, som ikke har været bevæget 
i over 8 måneder, kan være meget for-
urenende, i det øjeblik fritidsfartøjer bli-
ver sat i bevægelse. Der blev berettet om 
gode erfaringer, med at udvikle gamle  

traditionelle sejlklubber til også at om-
fatte alle, som har glæden ved vand, som 
surfere af enhver art, lystfiskere, roere, 
kajak og nye typer vandsport i en fælles 
klub. En klub med mange forskellige ak-
tiviteter og et kontingent på et attraktivt 
niveau, som løbende kan blive tilpasset 
den enkelte løbende. Herudover blev 
der berettet om erfaringer med Boatflex, 
som er bådens svar på ”Air B and B”, der 
i den sidste tid har haft en “frem march”.

Herudover blev EBAs regnskab og bud-
get godkendt. DFUs medlemskab af EBA, 
koster hvert medlem af DFU, under 5 kr. 
pr medlem pr. år. 

Formålet med DFUs medlemskab af EBA, 
er at deltage i et fælles forpligtigende 
samarbejde, der arbejder for at frem-
me fritidsfartøjer i hele Europa og holde 
regler, forskrifter eller begrænsninger til 
et minimum. Dette gøres for at varetage 
interesserne hos alle, der deltager i en 
af Europas mest populære udendørs fri-
tidsaktiviteter. En del af EBA’s ressourcer 
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bruges på et meget nødvendigt lobbye 
arbejde overfor EU, og på at løfte niveau-
et for fakta oplysninger om fritidsfartøjer 
rundt om i medlemsorganisationerne. 
EBA har medlemskab af 26 nationale 
forbund, som samlet repræsenterer in-
teresserne hos mere end 1,5 millioner 
fritidsfartøjer og 20 millioner aktive del-
tagere i Europa.

Lidt om værtslandet Belgien. I Belgien 
bidrager den rekreative værdi af vand-
vejene, betydeligt til den samlede værdi 
af turismeindustrien. Cykel og vandring 
foregår ofte langs vandvejene, cyklister 

og vandre, samt campister kan som ho-
vedregel benytte faciliteterne på havne 
og i havneområderne.

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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Løst og fast om DFU Kompetence siden sidst
Der er dårligt nok tid til at holde jer op-
dateret så hurtigt indløber Censor rekvi-
sitionerne, men det er dejligt og hvor får 
vi snakket med mange dygtige ildsjæle.

Vores definition af en DFU ildsjæl er
En person + 60 med erfaring fra et aktivt 
liv på søen, enten som professionel navi-
gatør eller en garvet sejler med langtur 
I blodet. Hertil tillægges erfaring fra un-
dervisning af andre sejlere.

Kort sagt en DFU Censor eller en Kursus 
udbyder, der magter at skabe en fortrolig 
varm stemning blandt kursus- og prøve-
deltagere.

Herlige mennesker det er en fornøjelse 
at kontakte og hvor ja tak til at påtage sig 
en prøve er reglen snarer end en afvis-
ning, der hvis den må gives altid er med 
beklagelse.

Et eksempel var citat: Det kan jeg des-
værre ikke lige nu, mine tæret er bun-
det op med ståltrådsnet så en praktisk 
Speedbådsprøve må vente en måneds 
tid. Men har du en teoretisk prøve du er 
i klemme, med så humper jeg derud. Se 
det kalder jeg sportsånd.

Et andet eksempel hvor en Censor måt-
te melde afbud til en Y3 prøve 4 timer 
før en prøven for 3 elever.  Vi kontaktede 
en Censor, der også underviser I Y3, som 
trådte til øjeblikkeligt.

 Problemet med at få Y3 prøverne frem 
løste Censoren ved på sin hjemmeprin-
ter at printe opgaver ud. Normal praksis 
er at de sendes med GLS.

Prøv var en stor oplevelse for alle, ikke 
mindst for eleverne, der som en sagde 
til mig citat: Hold da helt kæft hvor blev 
vi hejlet igennem, men vi trak sku’ ikke 
pappet I en automat. 

Heldigvis har vi ikke mange sådanne 
hændelser, 0g flere Censorer skygger 
hinanden ved pludselige opståede situa-
tioner og viser her en flot holdånd med 
en opringning. Tak for det. Jeg ved ud-
mærket der følger et honorar med, men 
oplever ikke det er drivkraften, men tan-
ken om at nogle elever går forgæves   er 
væsentligt.

Vi vil gerne have i slår et slag for flere elev 
vurderinger sendes ind, selvom Hjem-
mesiden får nogle drøje bemærkninger.  
Censorerne derimod får urimelige flotte 
vurderinger hvor specielt venligheden og 
seriøsheden sammen med fagligheden 
er i top. 

Når dette læses, er hjemmesiden Versi-
on 2 I drift, noget vi venter os meget af.

Lidt malurt slæber vi også rundt på, som 
heldigvis enkelt kan imødekommes. Ele-
verne der har aflagt en praktisk prøve, 
føler ventetiden før Dueligheds beviset 
kommer med post Nord som en belast-
ning.

I bedes udskrive et midlertidigt sejlerbe-
vis der gælder 4 uger hvorved alle bliver 
glade, ikke mindst telefonbetjeningen 
med efterfølgende udskrivning af et mid-
lertidigt bevis og sende det til eleven. 
Forhåbentligt er den igangsatte ændring 
af IT-systemet snart igangsat hvorefter 
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det midlertidige bevis udskrives og sen-
des fra Kompetence Centret.

Siden sidst har vi sat MobilePay I drift, 
men ser det helst kun brugt ved forglem-
melser og under prøven.

Alle indbetalingen skal påføres eleven 
kompetence ID nr. efterfulgt af 2 bog-
staver (eks. DT eller SP) der orienterer 
hvor betalingen skal bogføres. Systemet 
benyttes ved 99% af indbetalingerne, 
hvilket sparer mange timer og er en stor 
Susses. 

Administration er altid en flaskehals 
hvorfor vi udvider til ialt 4 sagsbehandler 
og forbedre IT systemets rutinearbejde 
således der også her hentes kostbart tid.

Dialogmøderne besluttede at starte et 
udvalgsarbejde med Y3 prøvernes afvik-
ling er igangsat med en Vest

Og en Øst gruppe, der afrapporterer til 
september, hvor Jørgen Jensen sammen 
med talsmændene og DFUs Kvalitetschef 
sammenfatter og konkludere hvad der 
fremoverbliver DFUs Y3. 

Grupperne er sammensatte med Kursus-
udbydere og Censorer i hver gruppe så-
ledes de forskellige saglige hensyn tages 
I betragtning.

Y3 uddannelsesplanen er hvad vi er be-
myndiget på, så vi formoder den fortsat 
vil være gældende. Husk orientering om 
tidevand er Y3 stof fremover.

Efter forhandling er der opnået en reduk-
tion på produktion af Dueligheds korte-
ne, hvilket medfører prisen er nedsat fra 
kr. 125,- til kr. 80,- Gebyret for Speed-
båds prøven opkræves nu med samme 

gebyr sats som Dueligheds gebyret, idet 
vores efterkalkulation viste der var den-
ne mulighed.

Dansk Sejlunion og Dansk Motor Union 
har trukket sig fra prøveafviklingen af 
Vandscooter kørekortet hvorefter DFU 
tilsyneladende er ene hane I kurven. I 
øjeblikket forhandles de sidste knaster 
på plads med SFS, men det er en sej om-
gang at få i gang hvert ord og vending 
vejes på en mikrovægt. Det er den første 
uddannelsesplan så den skal være rigtig.

Foreløbigt har 25 Speedbåds Censorer 
meldt sig som interesserede så viljen og 
troen er til stede.

Tanken er der kan afholdes offentlige 
prøver fordelt over hele landet og lukke-
de klub arrangementer om der er klub-
ber der anmoder om en prøveafholdelse.

DFU Kompetence teamet
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En kæmpe blandt fritidssømænd har forladt os
Vores gode ven, DFUs æresmedlem nr. 1,  
manges mentor, en inspirator og ek-
sempel for moralsk og etisk livsop-
fattelse er ikke blandt os mere.  
Jørgen Petersen tabte kampen mod  
sygdom.

Jørgen delte sit fritidsliv mellem det or-
ganisatoriske arbejde med at oprette og 
drive DANMARKS FRITIDS UNION og un-
dervisning af nye sejlere på Lolland, Fal-
ster, Sydsjælland og Møn.

Jørgen var samtidigt bemyndiget Censor 
for Søfartsstyrelsen, hvor han havde 25 
års jubilæum sidste år.

Med denne baggrund er det forståeligt 
Jørgens bekendtskabs- og vennekreds 
var særdeles omfangsrig og at mange vil 
føle savnet. 

Helbredet var de sidste 10 år, hvor jeg 
kendte og arbejdede sammen med Jør-
gen om DFUs stadige fremgang som mål, 
et mål der på ingen måde kunne kompri-
menteres uden Jørgen reagerede.

Samarbejdet, med forsikringsselskabet 
YACHT- POOL blev etableret af Jørgen  
efter DFU-udskillelsen fra DT er stadigt et 
af vore store aktiver, som vi værner om.

YACHT-POOL benyttede Jørgen, som  
vurderingsmand, hvilket understreger 
hans etiske og moralske værdier ikke 
kunne rokkes, uanset om båden der  
skulle bedømmes, tilhørte et DFU med-
lem eller ikke.

I mange år
Søsportens sikkerhedsudvalg havde også 

glæde af Jørgens bredtfavnende bag-
grund fra et aktivt sejler liv med under-
visnings erfaring og 25 års censor-virke 
over hele Sjælland og Lolland Falster.

Mange sejlere kan mindes Jørgen ved 
blot at kikke på deres Dueligheds Bevis, 
hvor Jørgen har sat sin underskrift.

Jørgens helbred medførte tilbagetræk-
ning fra et aktivt bestyrelsesinvolvering, 
men han fulgte aktivt med fra sidelinjen 
og glædede sig over DFUs bemyndigel-
se, som prøveafholder for SFS med over 
100 censorer og 75 kursudbydere, hvor  
arbejdet fortsætter efter mottoet ETIK 
og MORAL i alt vi påtager os.

Farvel Jørgen, du mindes for dit stærke 
engement og store arbejdsindsats, du vil 
være savnet.

DFU formand
Bent hansen
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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

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER
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GPS-søkortplottere i fritidsskibe - del 1
Prolog

Følgende artikelserie er første del af 
en føljeton fremstillet af og til Duelig-
hedsklubbens medlemmer, men som 
Danmarks Fritidssejler Union har fået 
lov til at bringe i Fritidssejleren.

Artikelseriens oprindelige layout er 
redigeret til formatet af Fritidssejleren.

Indledning

”Vi siger lidt populært, at de fleste ulyk-
ker sker, fordi folk glemmer at se ud af 
vinduet. Den stigende mængde af infor-
mation gennem alt fra radar, satellit, AIS, 
elektroniske søkort og papirkort giver 
simpelthen overload af informationer og 
stress. Der er behov for større fokus på 
brugervenlighed og pædagogik”, fortæl-
ler Martin John, der er synschef i Søfarts-
styrelsen, til fagbladet Ingeniøren.

På et togt til Middelhavet i 2005 med vo-
res stålketch, mødte min hustru og jeg, i 
en fransk havn, et ældre britisk ægtepar 
midt i firserne, som sejlede rundt i Nord-
frankrig med en lille motorbåd. Som det 
jo ofte går blandt os søfarere i fremmede 
havne, finder vi sammen om aftenen i en 
kahyt, river proppen af en flaske, finder 
lidt snacks frem, og lytter til hinandens 
fortællinger fra de syv have. Denne æl-
dre herre kunne berette, at han hele 
livet havde sejlet som navigatør i den 

britiske flåde, og brugt al sin fritid på at 
sejle sammen med sin ægtefælle i deres 
sejlbåde. Han fortalte, at han som ganske 
ung mand havde gjort tjeneste i Indoki-
na da 2. verdenskrig sluttede, og at han 
og en kammerat havde besluttet at sejle 
hjem til de britiske øer i en 18-fod sejl-
båd, som de havde fået fingrene i. Udsty-
ret med et kompas fra en skrotplads for 
krigsskibe og et søkort fra en ophugget 
redningsbåd (et af dem hvor verden er 
inddelt i fire små kort), lykkedes det de 
to unge mænd at navigere hjem til Stor-
britannien. Den dag forstod jeg endelig 
fuldt ud, at sikker navigation ikke alene 
er et spørgsmål om kostbare elektro-
niske instrumenter og high tech udstyr, 
men om solide færdigheder og sund for-
nuft hos navigatøren. Det samme gælder 
jo f.eks. også for musikinstrumenter: Hvis 
du ikke, har evnerne, ikke har modtaget 
seriøs undervisning og ikke har trænet i 
mange timer, hjælper det ikke på resul-
tatet at du køber en Stradivarius violin til 



15

3 mio. kr.

Forudsætningen for at navigere sikkert 
ved anvendelse af en GPS-søkortplotter 
er, at du kan håndtere grundlæggende 
navigation på niveau med mindst Duelig-
hedsbeviset for Fritidssejlere. Det hand-
ler om at opdage fejl i tide og handle for-
nuftigt inden der sker ulykker.

Eller sagt på en anden måde: Det skal 
være dig der sejler med elektronikken, 
og ikke elektronikken der sejler med dig.

Nærværende tillæg til lærebogen 
”Duelighedsprøven for Fritidsse-
jlere” er baseret på over 200 mails 
om emnet e-navigation fra fritidss-
kippere i foreningen Duelighedsklub-
ben. Jeg har klippet de indkommende 

informationer sammen med mine 
egne erfaringer efter bedste evne. 
Tak venner, det er en fornøjelse at ar-
bejde sammen med jer!

Skriv til mig hvis der er noget der skal 
gøres bedre.

Generelt om navigationshjælpemidler i 
fritidsskibe

Navigationsinstrumenterne har til formål 
at supplere navigatøren med oplysninger, 
således at fartøjet sikkert kan føres frem 
gennem vandet. Ifølge søvejsreglerne er 
disse instrumenter ”hjælpemidler”.

For at få et overblik vil vi her nævne de 
mest almindelige navigationshjælpemid-
ler i fritidsskibe:

• Positionsbestemmelsesudstyr: 
GPS, VHF-radiopejler, azimutspejl 
(pejleanordning til kompasset), 
pejlekikkert

• Observationsudstyr: Radar, AIS, 
ekkolod

• Sejladsudstyr: Magnetkompas, 
fluxgatekompas, gyrokompas, 
GPS-kompas, log, selvstyrer, sø-
kortplotter, papirsøkort

• Kommunikationsudstyr HF/MF-ra-
dio, VHF-DSC radio, NAVTEX, mo-
biltelefon

• Sikkerhedsudstyr: EPIRB, SART, 
PLB, håndbåren VHF-radio

Det er skipperen som afgør, hvilke navi-
gationshjælpemidler der er nødvendige 
for, at en sørejse kan foretages uden fare 
for menneskeliv, materiel og havmiljø, og 
det er skipperen som må stå til ansvar, 
hvis der sker ulykker, som følge af at far-
tøjet er udstyret forkert, eller at udstyret 
er brugt forkert.
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En søkortplotter er et instrument med 
indbygget GPS modtager, som på en 
skærm viser et elektronisk søkort og 
bådens aktuelle position på kortet. De 
fleste af de elektroniske instrumenter 
ombord kan forbindes i et datanetværk, 
og ”hjernen” i skibsnetværket, altså der 
hvor informationerne samles, er GPS-sø-
kortplotteren.

På søkortplotterens skærm, kan navi-
gatøren udlæse informationer fra instru-
menterne i netværket, men det kommer 
vi ind på senere.

Teknologien bag GPS-positionering
GPS systemet er et meget præcist na-
vigationssystem, som kan oplyse, hvor 
man nøjagtigt befinder sig hele kloden 
rundt. GPS står for Global Positioning Sy-
stem. Det betyder verdensomspænden-
de positions system.

Systemets positionsberegninger bygger 
på radiosignaler udsendt fra satellitter. 
Der er altid satellitter synlige uanset hvor 
på Jorden man befinder sig, men i prak-
sis er GPS-modtageren justeret til kun at 
acceptere signaler, som den modtager i 
en højdevinkel på mellem 10° og 70°. Ra-
diosignaler fra satellitter uden for dette 
vinkelområde giver for usikre resultater, 
og de fleste modtagere i dag udvælger 
automatisk de tre satellitter indenfor 
vinkelområdet, som egner sig bedst til 
positionsberegningen.

Populært sagt sender satellitterne et ra-
diosignal med satellittens nøjagtige po-
sition (vinkelret over jordoverfladen) og 
tidspunktet for afsendelsen af radiosig-
nalet. Satellitterne har indbygget et me-

get nøjagtigt atomur. GPS modtageren 
ombord på båden har også indbygget et 
meget nøjagtigt ur, og kan nu kalkulere 
afstanden til satellitterne ud fra den tid 
radiosignalet har været undervejs, og 
beregne en cirkulær stedlinje på jord-
overfladen, hvor fartøjet kan befinde sig. 
Beregningen af 2 satellitters data giver 
2 punkter på jordoverfladen hvor skibet 
kan befinde sig, altså der hvor de to cir-
kulære stedlinjer krydser hinanden, og 
med samtidige data fra 3 satellitter har 
du en meget nøjagtig positionsbestem-
melse. En moderne GPS kan beregne og 
kalkulere en ny position hvert sekund 
med en usikkerhed på under 5 meter.
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GPS-modtagerens estimerede øjeblik-
kelige positionsnøjagtighed kan vurde-
res ud fra DOP (Dilution Of Precision), 
der ofte direkte kan aflæses i displayet 
på søkortplotteren. Talværdien har ikke 
nogen benævnelse, men angiver en nøj-
agtighed. Jo større tallet er, jo mindre 
præcision er der i positionsangivelsen. 
Nogle GPS’ere alarmerer, andre stopper 
automatisk, hvis positionsangivelsen bli-
ver for usikker.

Moderne søkortplottere modtager ikke 
kun informationer fra de 24 amerikan-
ske GPS-satellitter, men også signaler fra 
GLONASS satellitter (Russiske) og snart 
også fra Galileo (de europæiske). Der-
udover har Kina et GPS system (BeiDou). 
Udover de “normale” GPS satellitter 
bruger søkortplottere også korrektions-
signaler fra specielle satellitter. Det er 
de amerikanske WAAS , de europæiske 
EGNOS, og de Japanske EMSAS satellit-
ter. Signalerne fra disse satellitter for-
bedrer positionsnøjagtigheden og de 
kan aktiveres i de fleste søkortplotteres 
brugeropsætning.

Positionsudlæsninger fra en GPS er nor-
malt baseret på det datum (landopmå-
lingsreference), der hedder WGS 84. 
WGS 84 bygger på, at jorden ikke er helt 
rund, men lidt fladtrykt på polerne. For-

skellen er omkring 70 km på diameteren 
målt ved ækvator og diameteren mellem 
polerne. Globalt set findes der tæt ved 
200 forskellige datummer. De fleste GPS 
fabrikater indeholder en database med 
omregningsfaktorer til de forskellige da-
tummer, så positionsudlæsningerne di-
rekte kan tegnes ind i et søkort tegnet ud 
fra et bestemt datum.

En nem metode til at se positionsnøjag-
tigheden på, er f.eks. at benytte et hav-
neindløb som reference. Det er meget 
nemt at sammenligne den virkelige ver-
den (den du f.eks. ser lige når du passe-
rer havneindløbet) med søkortplotterens 
indzoomede visning. Det giver et meget 
præcist billede af søkortplotterens (og 
søkortets) positionsnøjagtighed. Bør 
tjekkes med jævne mellemrum. Det vil 
også helt sikkert afsløre om en pilfinger 
f.eks. har ændret kortdatum væk fra WGS 
84. Jørgen Høgh fra Dansk Søreningssel-
skab fortæller mig, at de flere gange har 
hentet grundstødere, som fejlnavigerede 
p.g.a. forkert indstillet kortdatum.

Hvordan virker GPS-søkortplotteren i 
praksis?
En søkortplotter er et instrument med 
indbygget GPS modtager, som på en 
skærm viser et elektronisk søkort og bå-
dens aktuelle position på kortet. Plotte-
ren viser også skibets slæbespor (track), 
altså hvor man har været. Søkortplotte-
ren bruges overordnet til at navigere fra 
waypoint til waypoint i en rute, som fører 
frem til den endelige destination. Way-
point betyder simpelthen ”rutepunkt”.

GPS-søkortplotter med et ilagt elektro-
nisk søkort, kan almindeligvis vise følgen-
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de navigationsoplysninger på skærmen:

• Bådens aktuelle GPS position i 
lænde og breddegrader (LON LAT)

• Bådens aktuelle placering på sø-
kortet på baggrund af GPS positi-
onen

• Waypoints

• Aktuel rute

• Aktuel dybde (ud fra søkortet) - en 
præcis dybde vises af ekkolod

• Bådens aktuelle fart over grunden

• Bådens aktuelle kurs over grun-
den

• Afstand over grunden til næste 
waypoint

• Sejltid til næste waypoint

• Slæbespor (sejlet rute) også kaldet 
”track”. Med denne visning kan du 
sejle tilbage i dit eget spor. Hvis 
du skal deltage i en eftersøgning 
og sejle i et søgemønster, er det 
en god ide at have ”track” slået til 
som en hjælp til at sejle “parrallelt 
tilbage og frem igen”.

• Søkortinformation som man ken-
der dem fra papirsøkort, dvs. sø-

mærker, dybdekurver, spotdybder, 
forhindringer, vrag, regulerede 
områder mm.

Hvis du bruger kortplotteren direkte til 
at sejle efter - som ”kompas”, er det vig-
tigt, at din GPS har en høj opdaterings-
hastighed. Opdateringshastigheden har 
desuden betydning ved høj fart, og ved 
særlig nøjagtig navigation: Vragsøgning, 
fiskeri, dykning ved rev, osv.

Hvis du sejler med Radar, har GPS-op-
dateringshastigheden betydning når du 
benytter radar overlay, d.v.s. lægger dit 
radarbillede ind ovenpå det elektroniske 
søkort i skærmen. Dette kræver høj op-
dateringshastighed for at give et ordent-
ligt billede.

En anden vigtig faktor under sejladsen er 
zoomhastigheden. Hvis man ude til søs er 
kommet lidt for tæt på sin stresstærskel, 
er det dybt frustrerende at arbejde med 
en plotter, som er langsom og ”hakker” 
i zoomfunktionen. Kortplotteren skal 
skifte hurtigt og ubesværet fra det store 
overblik til detaljen … og tilbage igen.

Eksempler på de mest almindelige funk-
tioner i en GPS-søkortplotter til fritids-
brug

Zoom ind – zoom ud
Gør søkortet på skærmen større eller 
mindre.

Waypoints
Et waypoint er et punkt som kan lagres i 
en GPS-modtager. Det består mindst af 
et navn og en position, men kan også 
indeholde yderligere oplysninger så-
som hvilket symbol der skal bruges til at 
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vise det på skærmen og en tekst. Mere 
generelt kan man sige at et waypoint 
er et af flere punkter på en rute for at 
nå sit endelige mål. I søkortplottere kan 
man almindeligvis oprette, flytte, ind-
sætte, redigere, slette, sende og mod-
tage waypoints.

Hændelsesmærke
Dette er et mærke man placerer på 
skærmen, hvis man gerne vil huske en 
bestemt position. I søkortplottere kan 
man almindeligvis oprette, flytte, ind-
sætte, redigere, slette, sende og mod-
tage hændelsesmærker.

Ruter
En rute er en forbindelse mellem en 
samling af waypoints. I søkortplottere 
kan man almindeligvis oprette, flytte, 
indsætte, redigere, slette, sende og 
modtage ruter.

Auto-Rute
Funktionen Med denne funktion kan 
din GPS-kortplotter foreslå en rute mel-
lem to punkter. Fareområder på ruten 
– med lavt vand etc. – kan vises med 
farve eller lignende.

Med denne funktion og information 
om fartøjets ”sikkerhedsdybgang” (be-
mærk at dybdeangivelserne i søkort 
er ved normalvandstand – er der 1 m 
lavvande kommer man nemt på grund) 
kan flere af plotterne korrigere ruten til 
nærmeste omvej ved at indlægge ”sik-
kerheds-waypoints”. OBS: Du er altid 
selv ansvarlig for at dobbelttjekke, at 
ruten er sikker at sejle. Du kan finjuste-
re efter dine egne præferencer ved at 
”trække” i waypoints.

GOTO
Vælg et waypoint eller et mærke, enten 
i listen over waypoints og mærker, ved 
hjælp af markøren/curseren på skær-
men, eller med et ”finger touch” på 
skærmen. Tryk derefter på GOTO. Nu vil 
søkortplotteren vise dig den beholdne 
kurs skrevet i grader, samt en kurslinje 
fra den nuværende position, som man 
kan sejle efter (i praksis).

Mand Over Bord (MOB)
Et tryk på MOB markerer din øjeblik-
kelige position, og plotteren kan med 
GOTO senere vise dig tilbage til stedet, 
hvor der røg en mand overbord.

Alarmer
På nogle søkortplottere kan man ind-
stille f.eks.: - en ankomstalarm til at 
blinke med advarsel og give lyd fra sig 
når man er i en bestemt afstand fra et 
waypoint. - en kursafvigelsesalarm kan 
advare om at man er for langt væk fra 
en udregnet kurs. - en ankeralarm ud-
løses når man driver længere væk end 
en givet radius. Vær opmærksom på at 
nøjagtigheden i positionsbestemmel-
sen skal være mindre end alarmgræn-
sen for ankeralarmen, ellers vil den ofte 
udløses uden grund.

Typiske skærmtekster på en søkortplot-
ter
De mange forskellige plottere har mange 
forskellige forkortelser for den samme 
skærmvisning, så listen herunder er ale-
ne de forkortelser jeg kender fra de mest 
almindelige kortplottere:

• BRG (Bearing): Pejling retvisende 
(Pejl.R) af næste waypoint.
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• COG (Course over ground): Behol-
den kurs retvisende (Beh.K.rv).

• CRS (Course): Det samme som 
COG.

• DST (Distance): Beholden distance 
(Beh.dist) til næste waypoint. Be-
nævnes også RNG (Range).

• ETA (Estimated time to arrival): 
Forventet ankomsttidspunkt.

• MOB (man over board): Mand 
over bord.

• SOG (Speed over ground): Be-
holden fart (Beh.fart). Benævnes 
også SPD (Speed).

• TTG (Time to go): Resterende tid 
til næste waypoint.

• VMG (Velocity made good): Den 
reelle fart mod næste waypoint.

• XTE (Cross track error): Den vin-
kelrette afstand fra en given kurs-
linie, som man havde tænkt sig 
skibet skulle følge. Kaldes også for 
Off track.

Prøv at sætte fingeren på en forkortelse 
i skemaet å næste sude, og læs hvad be-
tydningen er i listen ovenfor.

De elektroniske søkort i plotteren
Ud over selve søkortplotteren skal du 
bruge et elektronisk søkort med dæk-
ning i det område, som du påtænker at 
besejle. De fleste elektroniske søkort le-
veres på et SD-kort, der blot stikkes ind 
i et passende slot. Søkort findes i mere 
eller mindre detaljerede udgaver, og alle 
danske søkort tager udgangspunkt i de 
officielle kort fra Geodatastyrelsen.

Der findes to hovedtyper af elektroniske 
søkort: Vektorkort og rasterkort. Vektor-
kortet er et elektronisk søkort, der er sat 
sammen af mange lag. I hvert lag ligger 
der forskellige informationer. Et lag kan 
indeholde alle dybdekurver, mens der 
i et andet lag kan ligge farvandets af-
mærkninger, som de ser ud om natten. 
Man kan frit vælge mellem hvilke lag, 
man vil have fremme på skærmen. Et 
rasterkort er en digital scanning af de 
originalfilm, der bliver brugt til at lave 
papirsøkort efter. Da rasterkortet er en 
scanning, har det kun et lag. Derfor er 
det ikke så fleksibelt som vektorkortet. 
Til gengæld er de lette at producere og 
billigere end vektorkortene.

Ved nogle elektroniske søkort kan man 
selv vælge hvilke af kortets informatio-
ner, man vil bruge. Det vil sige, at man 
ikke behøver at se på alle spotdybder, 
dybdekurver og fyrvinkler som på et 
søkort af papir. På den måde får man et 
bedre overblik, og det giver mindre risiko 
for menneskelige fejl.

Det er navigatørens opgave at sikre, at 
DATUM’et er rigtigt indstillet i udstyret 
om bord.

Det er også navigatørens ansvar at holde 
søkortene opdaterede efter producen-
tens anvisninger. Opdateringer foregår 
som regel ved hjælp af en PC som SD-kor-
tet forbindes til og derved kan opdateres 
via internettet. Jeg er blevet fortalt, at 
nogle af de nyeste søkortplottere skulle 
kunne opdatere direkte fra internettet 
via en mobildataforbindelse.
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Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Askeladden 605 Explorer
Askeladden 605 Explorer årgang 2004. Motor Mercury 115 HK Optimax. Sejlet 176 
timer. Vinterserviceret. Bundmalet.
Udstyr: 2-delt kaleche, vinterpresen-
ning, anker m/line, div. tovværk, 4 
stk. fender, Porta Potti toilet, 6 stk. 
redningsveste, midterhynde til ka-
bine, teakboard, vandskiline, tube 
m/line, Lowerance LCX-18C Ekko-
lod, GPS & Kortplotter med TFT far-
veskærm, Brenderup 8222B 1800 
KG m/superruller årgang 2006. 
Vinteropbevaret indendørs.
Pris kr. 159.500,-
Henvendelse 20161751  
E-mail: s-en@mail.tele.dk

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 sejldri-
ve og 3 bladet foldepropel 8 år gammelt.
Genakker og spiler med spiler udrustning.   Pantry med 2 gasblus, ovn og kompres-
sorkøleboks. 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
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Sælges Saga 25
1989. m. Isuzu turbo diesel på 100 hk. Geonav 7” kortplotter, Midland VHS, Radio,
Raymarine sportpilot+, Garmin ekkolod.  
Renoveringer de sidste 10 år: Nyt stævnrørsleje – Ny skrueaksel med flange. Nyt 
stævnrør – Fire nye gummiophæng til motor. Ny 12 volt generator – Ny 24 volt ge-
nerator. Ny elektrisk lænse pumpe – Nyt webasto oliefyr. Ny kompressor til køleskab 
– Nyt elektrisk toilet. Ny moonlight kahytsluge – Ny kaleche. Tre nye batterier – Nye 
tonede forsatsruder. Nyt søgelænder – Nyt komfur.

Henvendelse:
Bent Larsen
Tlf: 20 40 86  61

Danmarks eneste Danakutter sælges
Vores skønne Danabåd, ”Vittert”, er til salg på grund af sygdom. Bygget i Vest-
Vildsund 1950. Længde 9,40 m, bredde 2,05 m, dybgang 1,45 m. 
Motor: 8 HK Honda i motorbrønd i agterskibet med fjernbetjening til cockpit. Knar 
rog: Fok, storsejl + 2 genua. Båden er totalrenoveret i 1991-92. Fuldt udstyret til tur-
sejllads m. 4 køjer, pantry, skabe og hylder. Mange fine detaljer. Medlem af D.F.Æ.L. 
og harpunlogvinder i 1998 og flere plaketter for god bevaring. Beliggende: Hjarbæk 
havn nær Viborg. Slæbejolle, bådvogn og vinterhus medfølger.

Henvendelse:
Jørgen Kofoed
Tlf: 6 64 21 51 
E-mail: lillevif@hotmail.com
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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-ar-
rangement. WC med stor separat brusekabine. Lækker forkahyt med stor dobbeltseng 
og masser af skabsplads. 
Båden har sejlet under dansk flag siden 2009 og er løbende vedligeholdt og forbedret 
siden så den nu fremstår som den ideelle båd for familien, der gerne tilbringer ferie og 
fridage på havet.

Pris: kr. 545.000,00
Anni Johansen 
Jennetvej 375, 9982 Ålbæk 
E-mail: jsj@lumino.dk
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Maxi 120/130
Maxi 120/130 til salg. Båden er fra 1981, pæn og velholdt. Vi har haft den i 18 år 
og er en rigtig god søbåd. Motor Volvo D55 fra 2006, 1100 timer. Veludrustet med 
Sleipner truster fra 2015, foldepropel, autostyrer, elektrisk ankerspil, Harken II rulle, 
Oliefyr m.m.

Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

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

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

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

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

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

Suppleant
Torben Lindkvist
Vindeholmvej 7
4900 Nakskov
Mobil: 3137 8393 
Mail: torben@dk-dfu.dk 

Suppleant
Asger Hunø
Kravad 4
9681 Ranum
Tlf: 2425 1148
E-mail: asger@dk-dfu.dk

Danmarks Fritidssejler Union
  

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

           Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
      Telefon: 7022 9195  

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

Bestyrelsen 2018



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


