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

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

De anførte priser gælder for alle udgivelser i 1 år. 

Ønskes der kun annoncering i et enkelt blad, bedes 

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
Søndag den 2. december 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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Skærpet grænsekontrol - også i lystbådehavne
Med henblik på lystbådehavnenes/hav-
nefogedernes samarbejde med politiet 
har Nationalt Udlændingecenter (NUC), 
der sorterer under Rigspolitiet, bedt 
FLID orientere havnene om, at Danmark 
pr. 15. september d.å. har tilsluttet sig 
den nye skærpede EU grænsekontrol. 
Dette indebærer nødvendigheden af et 
tættere samarbejde mellem lystbåde-
havnene og det lokale politi. 

Politiet har ansvaret for udførelse af 
grænsekontrol, herunder i de danske 
lystbådehavne.

Det følger af reglerne i Schengengræn-
se-kodeksen, at der skal foretages 
ind- og udrejsekontrol af alle lystbåde, 
der ankommer fra eller afsejler til et 
non-Schengenland. 

Det er en forudsætning for at kunne 
foretage den fornødne kontrol, at poli-
tiet orienteres om anløb af lystbåde fra 
non-Schengen lande såvel som lystbåde, 
der afsejler til et non-Schengen land.

Det er derfor af afgørende betydning, at 
der eksisterer et konstruktivt samarbej-
de mellem lystbådehavnene/havnefoge-
derne og politiet.

Førerens ansvar at Udlændingebekendt-
gørelsen følges
Rigspolitiet skal i den forbindelse hen-
vise til udlændingebekendtgørelsens § 
13, hvoraf det fremgår, at førere af lyst-
både, der anløber en dansk havn fra et 
non-Schengenland, skal udfærdige en 
fortegnelse over skibets besætnings-
medlemmer og eventuelle passagerer. 

Fortegnelsen skal indeholde oplysninger 
om navn, fødselsdato og nationalitet. 
Fortegnelsen skal afleveres til havnefo-
geden ved anløbet. Havnefogeden skal 
efterfølgende videregive fortegnelsen til 
politiet til brug for politiets tilrettelæg-
gelse af indrejsekontrollen. 

I forbindelse med politiets tilrettelæg-
gelse af udrejsekontrollen henvises til 
udlændingebekendtgørelsens § 13, stk. 
1, nr. 2, hvorefter skibsføreren skal påse, 
at skibet ikke sejler, før udrejsekontrollen 
af besætningsmedlemmer og eventuelle 
passagerer har fundet sted.

De lokale politikredse tager kontakt til 
havnefogederne
Rigspolitiet har anmodet politikredsene 
om at tage kontakt til havnefogederne 
med henblik på at fastlægge en proce-
dure, som sikrer, at oplysningerne vide-
regives til politiet. Rigspolitiet har i den 
forbindelse bedt Foreningen af Lystbå-
dehavne I Danmark (FLID) om at henle-
de lystbådehavnenes/havnefogedernes 
opmærksomhed på ovenstående regler.

Såfremt der er spørgsmål til ovenståen-
de, kan Rigspolitiets konsulent Peer Køb-
ke kontaktes på tlf. 2257 8729.

Steen Norup Andersen
Censor nr 113
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Kontingentopkrævning og nye regler for speedbåde
Falder din båd udenfor begrebet speed-
både, så gå til sidste afsnit, der om-
handler alle andre medlemmer.

Som jeg før har skrevet, så er en af æn-
dringerne objektivt ansvar – skadevol-
deren skal være med til at betale uanset 
ansvaret for uheldet – og alle skal være 
med til at betale for ikke forsikrede og 
forsvundne skadevoldere. Retfærdigt el-
ler ej, sådan er lovgivningen.

De berørte både skal medføre et forsik-
ringscertifikat, og for at tage højde for 
udløbne og forkerte 
certifikater, benytter 
Yacht-Pool sig af en di-
gital certifikatløsning 
hos Bådbogen.

Ejerne af de berørte 
både modtager et unikt 
nummereret klister-
mærke, som er parret 
med bådens CIN (skrog-
nummer), ejerens ID og 
ansvarsforsikringspo-
licen.  Mærket er ikke 
det egentlige certifikat, men er alene 
en henvisning til, hvordan man henter 
det digitale certifikat, hvilket kan gøres 
ved forespørgsel på www.baadbogen.
dk  eller pr. SMS til 9191 4343. Man kan, 
sammen med certifikatet, tilslutte sig en 
nummerpladeordning, som er frivillig.

Det digitale certifikat indeholder de op-
lysninger, Søloven kræver, så hvis man 
har sat klistermærket i sin båd, skal man 
ikke medbringe anden dokumentation 

i forhold til for ansvarsforsikringen. Da 
de berørte både kræver førerbevis, skal 
man selvfølgelig stadig medbringe sit 
speedbådskørekort, duelighedsbevis el-
ler vandscooterbevis.

Certifikatoplysningerne uploades hyp-
pigt fra YACHT-Pool til Bådbogen, så Båd-
bogen altid er korrekt opdateret.

Havnefogeder, politiet, ejeren, køberen, 
sælgeren osv, kan, hvis han kender det 
unikke certifikatnummer, til enhver tid 
gå ind på Bådbogen og se, om et fartøj 

er ansvarsforsikret. (En havnefoged kan 
derved kigge en gæstesejler over skulde-
ren).

Fra 2019, dvs. kontingentopkrævningen, 
der udsendes i slutningen af november 
2018, vil det være sådan, at både omfat-
tet af speedbådsreglerne vil blive opkræ-
vet normal ansvarsforsikringspræmie 
af forsikringsselskabet, der så betaler 
medlemmets kontingent til Danmarks 
Fritidssejler Union. Omvendt af nu, hvor 
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Alle andre medlemmer vil, helt som 
sædvanlig, modtage årsopkrævningen  
fra DFU i slutningen af  november.

Alle, der har e-mail vil få et forvarsel midt 
i november. Hvis du er usikker på om 
DFU har din e-mailadresse, så send os en 
mail. Du behøver blot at skrive dit med-
lemsnummer i overskriften. Nemt, ikke?

Sidste betalingsdag fremgår af opkræv-
ningen.

Vore medlemsklubber er orienteret ved 
brev direkte til klubberne.

Vore selvopkræverklubber er ligeledes 
orienteret direkte.

Kai Mogensen

Kasserer

man betaler til DFU, der så betaler an-
svarsforsikringen til selskabet. Ændrin-
gen skal ses i lyset af de nye regler, hvor 
forsikringsselskabet til enhver tid skal 
ligge inde med nøjagtige og opdaterede 

oplysninger om alle berørte både og de-
res ejere.

De nye priser, som inkluderer kontingent 
til DFU vil i 2019 være:

Speedbåde
Hestekræfter 25-50 51-80 81-125 126-250 251-500 500-1000
Præmie 1031,00 1234,00 1450,00 1552,00 1993,00 2231,00

Vandscootere
Hestekræfter 28-80 81-125 126-250 250 +
Præmie 1936,00 2242,00 2363,00 2944,00

Jetski
Hestekræfter 28-300
Præmie På forespørgsel

Digital certifikat:

www.baadbogen.dk eller 
SMS 9191 4343
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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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Bøvl og besvær for jer
Husk adressen, hvis det kniber med at 
finde smilet frem, det er ikke en DFU op-
findelse, der er årsagen.

Vi bliver nødt til at være mere konsekven-
te med at kræve oplysninger om jeres 
både. Det kan i nogle situationer være til 
fordel for både jer og os, men det er ble-
vet vigtigere for os altid at have de rigtige 
oplysninger, så vi altid ved, hvilken båd i 
er medlem med. Vi kan finde ud af det 
med biler, så kan vi vel også med både.

Ved fremtidige indmeldelser løser pro-
blemet sig rimelig let, da indmeldelsen 
først godkendes, når formalia er i orden. 
For nuværende medlemmer bliver vi 
nødt til fortsat at minde om, hvilke op-
lysninger vi mangler.

Vi bør have følgende oplysninger:

Ejers navn 
Adresse 
Gerne telefonnummer og E-mail. 

Flytter man, så husk os.

På båden:

Bådtype/Bådmodel
Korrekt CIN (skrognummer)
Længde
Motorstørrelse(HK)
Motornummer

Når vi har det, og vi ved, at I altid fortæl-
ler os, når I skifter båd eller motor, så kan 
vi i år holde jul med ro i sindet, og vide, 
at vi har gjort det muligt for jer også at 
gøre det. I hvertifald når vi snakker om 
både

Kassereren

Kai
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DFUs anke over afslaget på mediestøtte
Under overskriften FORSKELSBEHAN-
DELENDE DEMOKRATI ankede vi Biblio-
teksstyrelsens afslag på ansøgningen om 
mediestøtte for året 2015 til medlems-
bladet.

Sagen har endelig, efter 3 års indædt 
kamp, fundet sin afslutning i vores favør.

Efter modtagelse af det første afslag med 
begrundelsen, at bladet var et hobby-
præget blad uden almen interesse, som 
ikke var berettiget til støtte, ændrede op-
fattelsen sig fra det måtte være en svip-
ser til, at styrelsen havde misfortolket 
reglerne.  Nævnet henviste ydermere til, 
at DFU ikke var medlem af Dansk Idræts-
forbund, eller et tilsvarende forbund.

Mediestøtten er sat i verden for at frem-
me de frivillige foreningers demokrati-
ske opbygning, holdninger og sammen-
hængs kraft, hvilket eksplicit er anført i 
bekendtgørelsen.

Afslaget ankede vi til medieklagenævnet, 
med henvisning til DFUs demokratiske 
opbygning med en generalforsamlings-
valgt bestyrelse og nedskreven vedtægt, 
samt foreningens historie, hvor medie-
støtten gennem mange år var tildelt 
uden problem. Henvisning til foreninger 
i samme ”branche” og med same opbyg-
ning og struktur, viste sig også at være 
virkningsløst.

Tilliden til medieklagenævnet kunne 
placeres på et meget lille sted, idet der 
er 100% personsammenfald med bevil-
lingsnævnet og klagenævnet. Tilsynela-
dende er det myndighedernes opfattelse 

af ægte demokrati, men det er på ingen 
måde DFUs.

Undervejs underbyggede vi argumentet 
med vi havde bemyndigelse til at afholde 
Fritidssejlernes kompetence prøver, og 
at disse var offentlige og ikke udelukken-
de for foreningen, og at medlemsbladet 
også anvendes som et kommunikations-
middel til Kompetence organisationens 
tilsluttede Censorer og Kursudbydere.

Denne udvidelse af bladets formål blev 
også pure afvist, som uden betydning!

Vi mente ellers, at ved at tilbyde alle fri-
tidssejlerne kompetence prøver, uden 
hensyn til organisatoriske tilknytning, på 
et non-profitbasis, ændrede status på 
bladet fra udelukkende at være et med-
lemsblad til et bredere funderet blad, 
og ikke længere med rette kunne anses 
for kun at være en hobby præget lokalt 
medlemsblad. 

Efterhånden var den jyske stædighed og 
moralopfattelse, samt etiske forståelse 
noget udfordret. Vi rådførte os hos en 
politiker (personlig bekendt) om hvor-
dan bestemmelserne kunne ændres, og 
beskeden var. Glem det, indbring sagen 
for folketingets ombudsmand direkte.

Efter endnu en gennemlæsning af Me-
dieloven fangede vi en nuance i passus-
sen om et tvunget medlemskab af Dan-
ske Idrætsforbund eller tilsvarende. Her 
stod det, at man skulle være medlem 
eller skulle kunne optages som medlem. 
Forskellen er væsentlig, for DFU der ikke, 
som formål, har at indgå i kapsejlads 
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med de heraf følgende omkostninger og 
derfor ikke påtager sig omkostningerne 
ved dette medlemskab idet DFU-med-
lemmerne ikke indgår i kapsejlads sam-
menhænge.

Danske Skytte og Gymnastik forening 
blev spurgt om vi kunne optages. 

Svaret var, at det var muligt og blev tilfø-
jet sagen hos Folketingets Ombudsmand, 
der med de nu skærpede argumenter og 
uddybende juridiske samtaler anmode-
de Bibliotekets styrelsen om en fornyet 
behandling af vores ansøgning.  

Biblioteketsstyrelsen har nu, efter opfor-

dringen fra Folketingets Ombudsmand, 
tilkendt DFU mediestøtten efter denne 
fornyede sagsbehandling. 

En eftertanke er, at om bevillingsnævnet 
havde rådgivet om hvordan støtten kun-
ne opnås i stedet for blot at afslå medie-
støtten med henvisning til blandt andet 
et manglende medlemskab af DI og yder-
mere, at negligere vore øvrige argumen-
ter, hvilket vi opfatter som arrogance, 
kunne sagen været klaret med et brev i 
stedet for en sag på 3 år. 

DFU Formand

Bent Hansen

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
Kvalitetsvurdering er en naturlig foran-
staltning for vi kan følge og forbedre vo-
res fælles indsats.

Elev evalueringen er i denne forbindelse 
et værdifuldt værktøj.

Med den nye hjemmeside modtager vi 
flere elevevalueringer, hvilket vi er glade 

for.  

Benyt prøverne til at opfordre prøvedel-
tagerne til at indsende deres oplevelser 
og bedømmelse.

Den viste prøve er tilfældigt udtrukken 
blandt indsendte vurderinger og repræ-
sentativ for de indsendte. 
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Første Vandscooter prøve
Alle havde set frem til premieren for 
Vandscooter prøven med spænding.

Marineskolen ved Jørgen Eriksen kom, 
som kursudbyder i DFU Kompetence re-
giet, først med at Booke en prøven med 
5 deltagere og Henrik Sunekær som en 
kompetent Censor.

Forinden var banen og forholdene udlagt 
med 5 bøjer nøje blevet gennemdrøftet 
så forholdene var optimale.

Prøven var en god oplevelse og alle be-
stod.

TV2 Øst var inviteret og deltog under den 
teoretiske og praktiske prøve. Det blev 
klippet samme til 3,5 min. udsendelse i 
aftenens udsendelse.  

Et enkelt dråbe malurt undgik vi desvær-
re ikke. Mand overbord er i Uddannel-
sesplanen angivet som min. 20kg.

Censor påtalte den anvendte ”figurant” 
på 8 kg. som ikke tilstrækkelig. 

Mand over bord” figurant”
Ofte må man gribe i egen barm hvilket 
sjældent fører til tilfredsstillelse, og hel-
ler ikke gør det ved dette greb.

Kravet til disciplinen har været fokuseret 
på hvordan den har været udført og ikke 
så meget med hvad.

Ombord tagningen af ”figuranten” kan 
være vanskelig. Måske derfor er vægten 
og formen af ”figuranten” gået under ra-
daren. Traditionelt har ”figuranten,” væ-
ret en redningskrans elle en bøje uden 
skelen til virkeligheden. 

Vi reviderer nu kravet, hvor mand over 
bord disciplinen indgår, således ”figu-
rant” profilen skal være på min. 1,5 m. 
og veje min. 20 kg.

Se udsendelsen her:

https://dk-dfu.dk/link/4
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Censor skal fremover godkende ”figuran-
ten” på samme måde som godkendelse 
af båden til prøven.

Ny skabelse ved Booking af en prøve
Kursudbyderen, der Booker en prøve, 
modtager automatisk en bekræftelse fra 
IT-systemet der oplyser Booking num-
meret og, at eleverne skal tilmelde sig 
på hjemmesiden og her oplys Booking 
nummeret.

Naturligvis er Kursudbyderen ansvar-
lig for informationen til eleven, der ikke 
endnu er kendt i IT-systemet.

Hvorfor nu dette? Jo, fra Bookingen 
modtages og en censor aftale er indgå-
et, medgår der ofte 3 til 4 dage, dage der 
fragår elevens reaktionstid og ønsket er 

eleven får de bedste muligheder.

Kursudbyder orienteres fortsat via en 
mail om hvem Censor til prøven er med 
telefonnr.

Ændring af Bookingnummerets opbyg-
ning
Bookingnumrene ændres, som følge af 
den automatiske kvittering, fra at inde-
holder sagsbehandlernes initialer til re-
spektive Postnummer område.

Kurt Sjøgreen er ansvarlig for Sjælland, 
Lolland og Falster, samt Bornholm med 
postnumrene der starter med

1xxxx, 2xxxx, 3xxxx eller 4xxxx 

Kurt kontaktes på mail: kurt.sjoegreen@
dfukc.dk



13

Torben Lindkvist er ansvarlig for Fyn, 
Midtjylland og Nordjylland med post-
numrene der starter med 5xxxx, 7xxxx, 
8xxxx eller 9xxxx 

Torben kontaktes på mail: torben.lind-
kvist@dfukc.dk

Christian Hørby Jensen er ansvarlig for 
Sønderjylland og Als med postnummeret 
der starter med 6xxx. 

Christian kontaktes på mail: christian.
jensen@dfukc.dk

Bent Hansen er ansvarlig for Yacthskip-
per- og SRC- samt Vandscooter prøverne 
for hele landet. 

Bent kontaktes på mail: bent@baph.dk 
eller bent.hansen@dfukc.dk

Per Sandholt deltager i behandlingen af 
kursisttilmeldingerne og fordelingen af 
censor rekvisitionerne til områdesagsbe-
handlerne.

Per kontaktes på mail:  per.sandholdt@ 
dfukc.dk 

Benyt venligst mailen til ”jeres sagsbe-
handler” hvilket øger sikkerheden for 
henvendelser ikke forlægges/glemmes.

Hvilke prøve former kan der Bookes?
Kursudbyderne har efterlyst muligheden 
af at kunne Booke en samlet Dueligheds 
Prøve.

Muligheden er nu, at oprettes én prø-
ve med betegnelsen DS (teori og prak-
tik samlet). Prøven bliver naturligvis en 
kombineret prøve hvorfor tidsforbruget 
også vil være anderledes.

Rekvireres en prøve med mere end 12 

prøver samme dag aftaler sagsbehand-
leren med Censoren afviklingen, idet vi 
ikke umiddelbart godtager flere end 12 
prøver op samme dag.

Aftalen kan være, at prøven opdeles over 
flere dage, eller der allokeres 2 Censorer. 
Vælges denne løsning udnævnes én som 
ledende Censor med ansvar for indberet-
ningen.

Fordeles prøverne over flere dage er det 
at betragte som samme Booking.

Eleverne opkræves naturligvis for 2 prø-
ver og Censor afregnes også efter prøve 
antallet og ikke efter elever.

Book en censor
Ved Booking af en Censor skal prøveste-
det udfyldes. Kursudbyder kan her vælge 
et af sine tidligere oprettede prøveste-
der.

Er prøvestedet ikke tidligere oprettet kan 
dette gøres under Bookingen af en Cen-
sor.

Denne mulighed misforstås desværre 
ofte med resultatet, at prøvestedet ikke 
udfyldes og rekvirenten efterlades fru-
streret!

Oprettelse af et prøvested er nu, som 
følge af kritikken, ændret til en bruger-
venlig version. Ved behov kan flere prø-
vesteder oprettes.

Prøvestederne er arrangeret alfabetisk 
således valget er enkelt

Honorarafregningen
Der har været kritik af afregningsproce-
duren over forsinkede betalinger!

Kritikken er imødekommet og medfører 
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ændring af Fakturaen, hvor Censorerne 
fremover skal notere Booking nummeret 
der opkræves for, og elevantallet til på 
gældende prøve, hvorefter formularen 
foretager udregningen.

Sluttelig er betalings nedsat til 14 dage 
og den enkelte betaling identificeres 
med Booking nummeret.

Kassererens hjertesuk til Censorerne
Et retvisende regnskab skal medtage pe-
riodens aktuelle indtægter og omkost-
ninger, hvorfor honorar fakturaer bedes 
fremsendt umiddelbart efter prøvens af-
holdelse. Indsendelse efter 6 måder fra 
prøvens afholdelse gør ikke noget godt 
for regnskabets aktualitet.

Etablering af en Censorventeliste
Ansøgningerne om at blive medlem af 
DFUs Censorkorps har været så over-
vældende, at vi har etableret en selektiv 
venteliste nye ansøgere tilbydes at kom-
me på. 

Vi dækker nu prøvetyperne med dygtige 
Censorer og Tilsynsførere, geografisk for-
delt over landet med en fornuftig dæk-
ning.

Enkelte geografiske områder, og prøvety-
per, er mindre repræsenteret end andre. 
F.eks. er Sjælland med SRC Censorer let-
tere underbemandet.

Andre områder (prøver og geografiske) 
er fornuftigt dækket hvorfor vi etablerer 
en selektiv venteliste, der tillader os at 
udfylde enkelte behov.   

Oplever vi samme succes som hidtil, og 
forhåbentlig endnu mere, vil der fortsat 
være prøver til alle. 

DFU Kompetence teamet
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Første DFU vandscooterprøve gennemført med success
Marineskolen i Nykøbing Falster har, 
som den første Udbyder under Dansk 
Fritidssejler Union regi, med succes gen-
nemført et kursus for 5 elever, med DFU 
Censorer Henrik Sunekær der på kompe-
tent vis gennemførte prøverne. 

Der deltog 2 Vand scootere købt i ugen 
forinden. Deltagerne var i forvejen ikke 
fritidssejlere, så både teorien og praktik-
ken var ukendt stof for deltagerne.

Jørgen Eriksen fra Marine skolen, under-
viste eleverne i den tilhørende Teori og 
i Praktikken på den udlagte handlebane, 
hvor der blev gået til øvelserne med frisk 
humør og flere kæntringer med efterføl-
gende opretning og fortsat sejlads.  ALLE 
blev våde og ønsker en våddragt i fød-
selsdags gave.

Kravet til uddannelse er der skal gen-
nemføres en dynamisk sejlads, der klart 
demonstrerer elevens kontrol, og sikker 
håndtering af fartøjet blev indøvet, idet 
dette ikke alene er vigtige prøvekriterier 
men også forudsætning for fremtidige 
sejladser.

Gennem hele forløbet lægges der vægt 
på korrekt adfærd og sejlerkultur, emner 
eleverne modtog med forståelse. 

Prøven fulgte DFUs uddannelseskrav, 
med isætning af vandscooterene fra slæ-
bestedet og korrekt afgang fra havnen til 
handlebanen.

Handlebanen blev gennemsejlet i for-
skellige farts områder med prøver, efter 
Censors bestillinger og med slalomsejl-
lads gennem banen og tæt på bøjerne. 

Efterfølgende måtte eleverne redegøre 
for områderne der hører under en kor-
rekt sejleradfærd og viden.

Kendskab til Vandscooteren er også en 
del af stoffet og eleverne var glimrende 
inde i den fysiske side af dette.

Danmarks Fritidssejler Union havde in-
viteret TV2 ØST der var sammen med 
holdet hele dagen og sendte et 3,5 min. 
sammenklip fra dagen. 

Klippet kan stadig ses ved at følge linket: 
https://dk-dfu.dk/link/4 

For Danmarks Fritidssejler Union er det 
vigtigt at der fastlægges et prøveniveau 
således Vandscooter kulturen opnår den 
tilsigtede højnelse og dannelse. 

DFU Kompetence fornemmer en tilbage-
holdenhed hos kursudbyderne, hvilket 
er forståeligt overfor noget så nyt og 
uprøvet. Sammenlignet med en korrekt 
gennemført Speedbåds kursus og prøve 
er springet dog ikke overvældende stort.

Flere er tøvende overfor om der skal 
investeres i en Vandscooter til prøven, 
hvilket den afholdte prøve, hvor elever-
ne brugte egen Vandscooter, viser ikke 
er en nødvendighed.

En medvirkende faktor kan være, uddan-
nelsesplanen først sent på sæsonen var 
tilgængelig i en godkendt form.

Planen kan studeres i sin helhed fra DFU 
Kompetence hjemmeside:  http://www.
dfukc.dk/vejledning-uddannelseskrav/
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GPS-søkortplottere i fritidsskibe - del 2
Prolog
Følgende artikelserie er anden 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.

Hvor stor er nøjagtigheden i digitale sø-
kort? 
Ligesom i papirsøkortene er dybder-
ne i danske farvande indenfor Skagen 
angivet ved middelvandstand, men 
ikke alle de angivne dybder i søkor-
tene er sikre. Det afhænger af hvor-
når og hvordan kortene er opmålt.   
Man skal huske på, at kortene er opmålt 
til erhvervstrafikken. Man kan ikke sto-
le på vanddybderne, hvis man kommer 
uden for disse områder. 

Navigatøren skal vise stor omhu, når de 
bruger GPS og elektroniske kort i områ-
der med ældre opmålinger, idet nøjagtig-
heden og fuldstændigheden af dybdein-
dikatorerne ikke er i overensstemmelse 
med moderne standarder, og navigatø-
ren skal tillige sikre, at navigation til en-
hver tid udføres med gode sikkerheds-
marginer og i overensstemmelse med 
korrekt navigationspraksis.

Fartøjsfører Bent Larsen fra Marinehjem-
meværnet fortæller mig, at man omkring 

øerne, Læsø, Anholt med flere, skal være 
meget opmærksom, da man jo der har 
målt ved hjælp af håndlod og pejlinger 
til land. Ligeledes skal man være meget 
opmærksom på hvornår kortene er op-
målt. Der er mange områder der er op-
målt i 1800 tallet, og ikke er kontrolleret 
senere. 

Ved dybder målt med håndlod kan 
man risikere, at der blot nogle få me-
ter fra dybdeangivelserne ligger en 
stor sten eller en grund, som man 
ikke lige opdagede ved lodskuddet.   
I dag måler man med en sonar som tager 
et bredt stykke af bunden, hvorved man 
får en bredere dækning, og ligeledes gør 
man brug af en meget nøjagtig GPS.

En af de hyppigste farer vi fritidssejlere 
er udsat for, er faren for grundstødning. 
Her har de fleste søkortplottere en me-
get nyttig funktion, som du med fordel 
kan bruge. Elektroniske søkort indehol-
der dybdekurver (2, 4, 6, 10 m. o.s.v.).
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Når man kender sit fartøjs dybgang, og 
tager højde for lavest tænkelige lavvande 
(selv regner jeg med en sikkerhedsmar-
gin på ca. 1 meter lavvande som følge af 
tidevand og meteorologiske påvirknin-
ger indenfor Skagen) samt opmålingsu-
sikkerheden i søkortet, vælger man en 
dybdekurve og indstiller søkortplotteren 
til at vise områder indenfor denne kurve 
med een farve (f.eks. blå) og alle områ-
der udenfor kurven med en anden farve 
(f.eks. hvid).  Det gør det ekstremt nemt 
at orientere sig på skærmen. Hvis du så 
blot holder dig til det hvide område, er 
du sikker på at have tilstrækkelig vand-
dybde.  
Selv har jeg sat ”Safety Depth” i søkort-
plotteren ved 4-meterkurven i min Bi-
anca27, som stikker 1,6 meter. Igennem 
mit sejlerliv er jeg ofte blevet advaret af 

lokale fiskere og sejlere om uafmærkede 
stenbunker på størrelse med parcelhuse 
og lignende ubehageligheder. Hvis jeg 
bevæger mig indenfor 4-meterkurven, 
og samtidig sejler udenfor en anbefalet 
eller afmærket rute, er det for laveste 
styrefart med en årvågen gast i stævnen 
til at advare mig imod store sten, sand-
banker, knækkede bundgarnspæle o.lign.  
I digitale søkort er datakvaliteten an-
givet i Zones of Confidence (ZOC).  
ZOC-symbolerne (Zone of Confi-
dence) kan man hente frem på 
skærmen i de fleste kortplottere.  
ZOC-diagrammet beskriver de målte 
dybders kvalitet i de forskellige områder. 
Der er fem kvalitetskategorier i ZOC-dia-
grammet (A1 til D). 
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Tilslutning af VHF, ekkolod, radar, AIS, 
motor-interface og autopilot (netværk)
Hvis du har behov derfor, skal du sik-
re dig, at din kortplotter i videst mulige 
omfang kan forbindes med anden elek-
tronik på båden f.eks. VHF, ekkolod, ra-
dar, AIS, motor-interface eller autopilot  

Eksempelvis kan din VHF med DSC, hvis 
den ikke selv har indbygget GPS, hente 
fartøjets position fra kortplotteren til 
brug for udsendelse af DISTRESS ALERT 
(nødkald). 

På plotterens skærm kan du læse ”beske-
der” fra de øvrige instrumenter i
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datanetværket, hvilket kræver en stor 
skærm med høj opløsning, hvis du vil be-
vare overblikket. 

På en splitskærm kan du eksempelvis 
vise radar overlay på søkortet på den 
ene skærm, mens du viser radarbilledet 
alene på den anden. Eller ekkolod på én 
og søkort på den anden. Eller du kan få 
vist motordata som f.eks. omdrejninger 
, olietryk, kølevandstemperatur, brænd-
stofforbrug/time og brændstofbehold-
ning, hvis din motors elektroniske trans-
ducere er tilsluttet netværket. 

Hvis du modtager AIS-signaler via 
VHF-båndet, kan data om skibe der ud-
sender AIS vises direkte i søkortet på 
kortplotteren. 

For, at instrumenterne skal ”spille sam-
men” på samme display, kræves det at 
de taler samme data-sprog. Hvis du prø-
ver at forbinde instrumenter, som ikke er 
”i familie”, risikerer du fejludlæsninger 
eller systemnedbrud. 

De forskellige enheder i datanetværket 

kommunikerer typisk via kabler, WiFi 
router eller Bluetooth.  WiFi routeren 
kan have mobildataforbindelse, så dit 
netværk kan benytte sig af internettet, 
hvis der ellers er mobildækning.

Hvad skal man passe på … hvor går det 
galt?
Sikkerheden er det vigtigste, og føreren 
af fritidsfartøjet skal være bevidst, om de 
risici der kan være ved brug af elektro-
nisk navigati-
onsudstyr.  

Derfor vil vi 
her advare dig 
imod de mest 
a l m i n d e l i g e 
system- og be-
tjeningsfejl. 

Nedenstående eksempler på mulige fejl i 
forbindelse med brug af GPS-søkortplot-
tere er alene og udelukkende ment som 
en inspirationskilde til fritidsskippere, 
som ønsker at være ”oppe på dupperne”. 

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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Eksemplerne er indsendt til mig af aktive 
sejlere i netværket Duelighedsklubben. 
Listen er altså ikke komplet, og vi modta-
ger gerne dine erfaringer på mail redak-
tionen@duelighed.dk 

1. Instrumenterne tager så meget af na-
vigatørens opmærksomhed, at behørig 
udkig og positionsbestemmelse ved vi-
suelle observationer forsømmes. 

2. Navigatøren har ikke forståelse for in-
strumenternes begrænsning, og forsøm-
mer at holde behørigt udkig. Ude til havs 
har jeg flere gange mødt en fiskekutter 
for fuld damp på vej fra fiskepladsen til 
hjemhavnen, med ”timeglasset” i rig-
gen, og ikke et eneste levende menneske 
i styrehuset eller på dækket. Alle mand, 
også den ansvarlige navigatør, har travlt 
med at rense fisk under dæk, hvor man i 
bedste fald ind imellem kaster et blik på 
en monitorskærm som viser radarsvar 
som overlay i et elektronisk søkort.  

3. Navigatøren rydder ikke op i GPS-plot-
teren, således at gamle ruter og way-
points skaber forvirring og manglende 
overblik. 

4. Navigatøren anvender ”automatisk 
rute” uden at kontrollere om ruten er 
realistisk, f.eks. med hensyn til strøm- og 
vindforhold, høj- og lavvande. Bådens 
dybgang kan også være tastet forkert 
ind i kortplotteren.  To af mine ungdoms-
venner blev dræbt i Thailand, da de i en 
lejet sejlbåd ramte nogle højspændings-
ledninger med masten. Frihøjden var an-
givet korrekt i søkortplotteren, men der 
var ekstremt højvande. 

5. Der anvendes en GPS i f.eks. en mo-

biltelefon eller tablet, som løbende 
henter kortdata via internettet f.eks. 
Google-maps, og man kommer uden for 
mobildækning. 

6. Der anvendes ”lejetøjsgrej” som ikke 
tåler stød, rystelser og saltvand.

7. Navigatøren har ikke sat sig grun-
digt ind betjeningsvejledningen til 
plotteren inden sejladsen, og mi-
ster overblikket eller bliver stresset/
forvirret hvis der opstår problemer.  

Hvis du vil være nogenlunde sikker på, 
at du kender din søkortplotter godt, så 
kan du f.eks. lade en anden person (når 
båden ikke sejler!) boltre sig i søkortplot-
terens menuer og indstillinger og ændre 
så meget han har lyst. Når du så efter-
følgende hurtigt kan bringe søkortplotte-
ren tilbage til dine ønskede indstillinger  
(uden at benytte brugermanualen), så 
ved du, at du kender dit udstyr til bunds. 
Gentag øvelsen før hver sæsonstart.
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8. Systemet er monteret således, at der 
kan opstå fejl på ledningsnettet til strøm-
forsyning eller en ekstern antenne. 

9. Søkortplotteren er forbundet til an-
dre enheder ombord f.eks. ekkolod eller 
VHF/DSC-radio for at dele data, og der 
opstår fejl i dette ”samarbejde”, hvilket 
får systemet til at bryde ned eller til at 
vise fejlinformationer.

10. Navigatøren har ikke tilstrækkelige 
navigatoriske færdigheder til at forstå 

hvad instrumentet viser, kontrollere in-
strumentets visninger, analysere fejl der 
kan opstå, eller til at gribe til fornuftig 
handling ved forskellige alarmer fra sy-
stemet. 

11. Det elektroniske søkort i plotteren er 
ikke opdateret til aktuelle forhold. 

12. Detaljegraden i det anvendte elektro-
niske søkort er ikke tilstrækkelig til at na-
vigere sikkert i det pågældende farvand.   

Jeg har mødt en fører af en stor splin-
terny luksusmotorbåd i farvandet ud for 
Grenå, som var ”blevet væk”, fordi han 
navigerede efter det kort som plotteren 
var leveret med, et simpelt kort som ale-
ne viste hvad der var land og hvad der 
var vand.  Nu bad han mig om hjælp til 
at afmærke sin position i et vejkort fra en 
tankstation. Uha da da … hvad siger man 
lige til sådan en skipper? 

13. Navigatøren mister overblikket, fordi 
der er zoomet ind eller/og fordi skær-
men er for lille. Skærmen på en søkort-
plotter er ofte så lille, at det er svært at 
udnytte de oplysninger, som alle lagene 
på et ENC kort har. En større skærm har 
som regel også større opløsning (større 
totalt antal pixels). Så en stor skærm gi-
ver bedre overblik og kan vise et større 
område med samme detaljeringsgrad 
som en mindre skærm. Pladsforhold og 
økonomi sætter naturligvis grænser. 

14. Navigatøren har ikke tilstrækkelige 
færdigheder til at navigere sikkert når 
systemet bryder ned, og det gør disse 
systemer ind imellem.  Selv har jeg fle-
re gange oplevet, at GPS-søkortplotteren 
pludselig viser mit fartøjs position og 
track flere hundrede meter fra virkelig-
heden, og det er skræmmende. 

15. Der er ikke tilstrækkelige navigations-
midler ombord til at navigere sikkert når 
GPS-plotteren ”går i sort”. 

16. Navigatøren har ikke forberedt sejl-
ruten inden afgang, herunder besluttet 
hvor han IKKE vil sejle, men navigerer 
”hen ad vejen” efter skærmen på sin 
GPS-søkortplotter, og overser vigtige sej
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et hurtigt blik på søkortplotterskærmen, 
at man stadig er på rette (og sikker) kurs. 
Derfor er det vigtigt, at skærmbilledet er 
nemt overskueligt og kun viser de nød-
vendige informationer.  

20. F.eks. Nordlys eller elektron-
storme i Ionosfæren kan give be-
tydelige fejl i GPS-positionerne. 
Dette sker sjældent i Danmark, men det 
kan forekomme, og når det sker, må man 
ikke stole på GPS-positionerne.

21. Kraftig rulning og duvning kan påvir-
ke de oplysninger, som GPS modtageren 
angiver, især hvis GPS-antennen sid-
der i toppen af en høj mast. Det er for-
di GPS’en beregner skibets position og 
kursladsadvarsler. 
17. Navigatøren fører ikke skibets log-
bog korrekt eller konsekvent, og står 
pludselig uden vigtige informationer hvis 
GPS-søkortplotteren fejler eller går i sort, 
og der skal navigeres ved hjælp af søkort, 
bestik og visuelle observationer. 

18. GPS’en mister signalet fra satellitter-
ne, f.eks. på grund af regn eller våde sejl. 

19. Navigatøren sorterer ikke i oplys-
ningerne på sin skærm, og ender med 
at få et skærmbillede, der er meget 
svært at holde styr på.  Sådan et bille-
de kan være skyld i, at man laver fejl.  
Når du sejler bør din opmærksomhed og 
sunde fornuft være rettet mod omgivel-
serne. Ind imellem checker man så ved ud 
fra antennens placering og bevægelse.   
Forestil dig, at du har søen tværs, og 
GPS’en beregner positionen da masten 
er længst ude til bagbord, og beregner 
de næste positioner hvert sekund mens 

antennen i mastetoppen svinges ud til 
styrbord. Samtidig bevæger dit fartøj sig 
fremad. GPS’en kalkulerer nu din kurs ud 
fra disse positioner, og så er den kurs og 
position GPS’en oplyser, ikke lig med ski-
bets virkelige kurs og position.  

22. Navigatøren mister overblikket for-
di han roder rundt i kortets visning på 
skærmen: Nord op, kort op eller kurs op. 

23. Navigatøren får ved indtastning af 
waypoints byttet om på N og S ved an-
givelse af bredde (LAT) eller W og E ved 
angivelse af længde (LON).

24. Navigatøren benytter AIS som over-
lay i søkortplotteren, og tror fejlagtigt at 
AIS er en slags antikollisionsinstrument, 
som kan benyttes på lige fod med en ra-
dar i usigtbart vejr. 

25. Navigatøren har ved valg af hvilke in-
formationer han ønsker vist i sit elektro-
niske søkort, fravalgt vigtige sejladsad-
varsler, og havner i problemer.

Prøv selv! 
Noget tyder på, at mange sejlere i Dan-
mark navigerer rundt efter en iPad elleran-
den tablet og mobil med en app fra f.eks. 
Navion ics, Seapilot eller iSailor. Enhed-
erne bruges enten til primær navigation, 
som supplement til papirsøkortet, eller 
som nød-instrument i tilfælde af at den 
rigtige kortplotter går i stykker på turen.  
For at få en fornemmelse af, hvordan der 
navigeres med eksempelvis Navionics på 
en tablet, kan du gå ind på https://we-
bapp.navionics.com og løse et par op-
gaver.
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1. Indstil søkortet til dine behov.
Klik Menu -> Settings og indtast følgende 
parametre.

Map Options:
Safety Depth = 4,0 Meters 
Overlay = No overlay

Units:
Distance = NM 
Depth = Meters 
Fuel = Liters 
Speed = kts (knob) 
Temperature = C °

Boat Settings: 
Draft = 1,6 Meters 
Cruising Speed = 4,5 kts 
Fuel Consumption = 5,0 Liters

2. Lav en automatisk rute.
Klik Route -> Automatic 

Sæt ”Start Point” ved lystbådehavnen i  
Oskarshamn, som ligger nord for Kalmar 
(zoom ind) 

Sæt ”To” ved lystbådehavnen i Karlskro-
na (zoom ind) 

Når din tablet eller PC er færdig med at 
regne på ruten, kan du prøve at ”rejse tu-
ren i kortet” ved at følge ruten i detaljer 
(zoom ind)

a) Er der steder, hvor du ønsker at ændre 
ruten, f.eks. hvis der sejles på den fork-
erte side af sømærker, navigeres over for 
lavt vand, eller hvis en bro er for lav til 
sikker passage med netop dit fartøj?

b) Hvor lang er sejlturen?

c) Hvor lang bliver sejltiden ca., hvis du 
forventer to knobs modstrøm hele ve-
jen?

d) Hvad bliver brændstofforbruget ca., 
hvis du forventer to knobs medstrøm 
hele vejen?

3. Lav en manuel rute
Klik Route -> Manuel 

Sæt dine egne waypoints til den samme 
rute, og husk at du kan ”trække” i dine 
waypoints.

Artiklen fortsættes i næste nummer...
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Bådforhandler kritiserer moms- og forsikringsregler

SVENBORG: Der er for meget bøvl med 
afgifter og moms-dokumentation inden 
for lystbådebranchen, og det får flere til 
at fravælge køb af båd eller sejle den al-
lerede indkøbte båd til nabolandene, når 
den skal lægges op for vinteren.

Sådan lyder kritikken fra Mikkel Synne-
stvedt, direktør i det Svendborgbasere-
de bådhandlerfirma, Yachtbro-ker, der 
handler med brugte lystbåde.

Han havde i august besøg af en erhvervs-
gruppe fra Dansk Industri, hvor også en 
række embedsmænd og repræsentanter 
fra interesseorganisationer og regerin-
gen var med. Her fik han lejlighed til at 
forklare, hvorfor blandt andet den afgift 
på 1,34 procent af bådens værdi, der er 
på kaskoforsikringer af lystbåde udgør et 
problem for hans forretning.

- Vi ved, at folk studser over, at de skal 
af med så mange penge i forsikring og 
afgift hvert år. Det er en bremse for man-
ge, når de opdager, at de skal af med det 
ekstra. Jeg har flere gange stødt på, at 
kunder dropper bådkøbet, fordi der er 
den her ekstra afgift, fortæller Mikkel 

Synnestvedt.

Konsekvensen er, mener Mikkel Synne-
stvedt, at mange bådejere enten vender 
skuden mod udlandet og forsikrer bå-
den, får den opbevaret der henover vin-
teren eller helt dropper forsikringen. Og 
han er ikke ene om kritikken.

- Det er ikke kun mig – det er hele bran-
chen, der snakker om, at det her er et 
problem. Eksempelvis i Sverige, så slår 
de på, at man kan få båden vinteropbe-
varet for det, man sparer på forsikringen, 
siger han og tilføjer, at det især er ejerne 
af de større både, der benytter sig af mu-
ligheden for at forsikre i udlandet.

- Hvis man har en båd til en million, så 
er det alligevel næsten 14.000 kroner om 
året. Det er jo også en slags penge, siger 
han.

Dansk Industri er enig med Mikkel Syn-
nestvedt i, at afgiften er et problem. Det 
fortæller Dorte Gram Nybroe, chef for 
afdelingen små og mellemstore virksom-
heder og iværksætteri.

- Vi synes, det er en unødig afgift, der vir-

Denne artikkel er gengivet fra Fyns Amts 
Avis mandag 17. september 2018

Problemer med forsikringsafgifter og 
momsdokumentation på lystbåde har 
fået en svendborgensisk bådforhandler 
til at råbe vagt i gevær. Det er nu kom-
met   nærmere en løsning efter pres fra 
brancheorganisation og nyt finanslovs-
udspil.
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ker konkurrenceforvridende. Vi vil gerne 
have, at man kan konkurrere på ydelsen 
og prisen på lige fod med andre lande, 
og det besværliggøres med den her af-
gift, siger hun.

Tilbagerulning i forslag 
Regeringen er bevidst om, at afgiften på 
forsikring af lystbåde kan være et pro-
blem. Derfor er det også en del af finans-
lovsudspillet, fortæller erhvervsordfører 
fra Venstre, Torsten Schack Pedersen.

- Vi var grundlæggende imod, da afgiften 
blev sat op med finansloven i 2013, og 
derfor lægger vi også op til at tilbagerulle 
den urimelige stigning, som jeg vil tillade 
mig at kalde det, siger han.

I regeringens finanslovsudspil for 2019 er 
der lagt op til, at den nuværende afgift 
på 1,34 procent sættes ned til 0,8 pro-
cent. Og ifølge erhvervs-ordføreren er 
det en del af en større saneringsplan, der 
er gang i.

- Nogle af de her små, fjollede afgifter 
ender med at blive brugt på administrati-
on, og hvis det endelig batter noget i det 
samlede regnskab, er det en dråbe i ha-
vet. Lige i det her tilfælde ser jeg det som 
en skat på fritidsaktivitet, så jeg håber 
også, at vi kan få ændret det, siger han.

Dokumentation er problem 
Et andet kritikpunkt fra Mikkel Synnest-
vedt er problemerne med at bevise, at 
der er betalt moms af de lystbåde, der 
sejler rundt i europæiske farvande. Her 
er hans anke, at bådhandlerne går glip 
af flere handler, fordi der er problemer 
med at fremskaffe dokumentation for 
betalt moms. Konsekvensen kan være, 

at sejleren bliver afkrævet moms for en 
lystbåd, der reelt set er betalt moms af.

For at komme problemerne til livs har 
Dorte Gram Nybroe taget det videre. 
Hun er DIs repræsentant i Virksomheds-
forum for enklere regler, der rådgiver 
regeringen om regler, der skaber pro-
blemer for virksomheder. Og problemet 
med momsdokumentationen har hun 
sendt videre, fortæller hun.

- Det her er en af de helt store byrder for 
bådforhandlerne, så vi har rejst et kon-
kret forslag om, at regeringen arbejder 
for en fælles digital løsning på EU-ni-
veau. Og da det er sendt videre, så skal 
regeringen forholde sig til forslaget, som 
vi håber snart at få et positivt svar på, si-
ger hun.

Et godt skridt på vejen 
Tilbage hos Mikkel Synnestvedt er han 
glad for de to tiltag, men han så gerne, at 
der blev gjort mere.

- Det er godt, hvis vi kan få styring på 
det med moms-dokumentationen. Ideelt 
set, synes jeg, det ville være nemmere 
med et småbåds-register, hvor en lang 
række andre problemer som manglen-
de registrering og manglende forsikring 
også kan elimineres. Men jeg er da po-
sitiv overfor det, siger bådforhandleren, 
der også har pæne ord til forslaget om at 
ændre afgiften.

- Det er jo en skat på folks fritid, som jeg 
ser det, men det er bestemt et godt skridt 
på vejen, siger Mikkel Synnestvedt.

Martin Ytting Rask
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Lyst – eller fritidsfisker?
Båden er stævnet ud og fiskestænger, 
fluer og kroge er pakket i tasken. Men 
kender du egentlig reglerne for hvor og 
hvornår du må fiske? Reglerne er mange, 
og informationerne kan være svære at 
finde frem, men vi har forsøgt at give dig 
et overblik over, hvad du skal være op-
mærksom på som lyst- eller fritidsfisker.

Hvornår skal jeg have fisketegn?
Du skal næsten altid have enten et Lyst-
fisketegn eller et Fritidsfisketegn, hvis du 
vil fiske i Danmark. Dem kan du lettest 
købe på www.fisketegn.dk, men de sæl-

ges også på enkelte posthuse og på sær-
lige udsalgssteder som turistkontorer, 
campingpladser osv, men her kommer 
der ofte gebyr oven i prisen.

Du skal vælge det rigtige tegn, og det 
kommer an på hvordan du vil fiske:

• Fisker du med stang, er du lyst-
fisker og skal (hvis du er mellem 
18 – 65 år) have lystfisketegn. Er 
du under 18 eller over 65 og vil du 
udelukkende fiske med stang, be-
høver du altså ikke have et fiske-

Januar Februar Marts April Maj juni Juli August September Oktober November December
Torsk Torsk Torsk Torsk Aborre Aborre Aborre Karpe Aborre Skalle Aborre Helt Torsk Ål Sild Torsk 
Sild Bækørred Sild Hornfisk Torsk Torsk Torsk Skalle Makrel Suder Makrel Skalle Makrel Helt Bækørred Sild 
Bækørred Ålekvab-

be
Havørred Sild Hornfisk Hornfisk Hornfisk Suder Havørred Havkat Sild Stalling Sild Skalle Sandart Sandart 

Ålekvab-
be

Bækørred Havørred Rød-
spætte

Rød-
spætte

Makrel Lubbe Bækørred Lange Rødspætte Suder Rød-
spætte

Stalling Stalling Stalling 

Ålekvab-
be

Laks Havørred Havørred Rød-
spætte

Pighaj Laks Lubbe Havørred Havkat Havørred Havkat Ålekvabbe Ålekvabbe

Ising Regn-
bueørred

Gedde Gedde Havørred Pighvar Regn-
bueørred

Pighaj Bækørred Lange Bækørred Pighaj Rudskalle

Lange Regn-
bueørred

Regn-
bueørred

Regn-
bueørred

Sej Sandart Sej Gedde Lubbe Gedde Skrubbe

Pigvar Karpe Ål Sandart Skrubbe Ål Skrubbe Laks Pighaj Laks Ålekvab-
be

Ålekvab-
be

Skalle Brasen Ål Ålekvabbe Brasen Ålekvab-
be

Regn-
bueørred

Sej Regn-
bueørred

Rudskalle

Multe Suder Karpe Brasen Multe Helt Ising Ål Skrubbe
Ising Havkat Skalle Helt Karpe Brasen
Rudskalle Lange Suder

Pighvar Lubbe
Ålekvab-
be

Pighvar
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tegn. Lystfisketegnet kan købes så 
det gælder for en dag, en uge eller 
et helt år.

• Fisker du med garn, ruser eller 
lignende redskaber, hvor du ikke 
behøver være til stede, så er du 
fritidsfisker og du skal have fritids-
fisketegn uanset din alder (man 
skal dog være fyldt 12 år for at få 
fritidsfisketegn). Fritidsfisketeg-
net gælder for et år, og det gælder 
også som lystfisketegn. 

Du kan bestille dit fisketegn på Land-
brugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside 

www.fisketegn.dk – de koster hhv. 185 
og 300 kr. for et år og kan downloades og 
printes i forbindelse med købet.

Fiskekalenderen 
Du skal som både lyst- og fritidsfisker 
være opmærksom på, at visse fisk er helt 
eller delvist fredet i perioder. Det er der-
for altid en god idé at tjekke Landbrugs- 
og fiskeristyrelsens hjemmeside, inden 
du tager afsted på fisketur.
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På hjemmesiden www.fiskepleje.dk kan 
du desuden finde en lang række gode 
råd og anbefalinger omkring skånsomt 
lystfiskeri. Her beskrives både fiskeud-
styr, fangst, landing, håndtering, genud-
sættelse mv. så man som fisker kan sikre 
sig, at man fisker på den mest skånsom-
me måde overfor både den enkelte fisk 
og naturen som helhed.

Du kan se i fiskekalenderen hvilke fisk, 
der fanges i de forskellige måneder på 
året.

Hvorfor skal jeg betale for et fisketegn?

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fi-
skepleje gennem udsætninger, restaure-
ring og lignende af vandløb og søer samt 
foranstaltninger og forskning, der i øvrigt 
har betydning for reproduktion, vækst 
m.v. af fiskebestandene. Midlerne er på 
den måde til gavn for fiskene, og det gi-
ver bedre muligheder for et godt fiskeri 
for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfi-
skere og erhvervsfiskere.

Indtægterne er på ca. 30 millioner kr. om 
året. De bliver administreret af Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i tæt sam-
arbejde med Danmarks Fiskeriundersø-
gelser og fiskeriets organisationer.

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Hold styr på dine fangster med en App

Du kan også hente app’en Fangstjourna-
len til din telefon – for du må jo indrøm-
me, at det at holde styr på hvilke fisk, du 
har fanget, hvor og hvornår, er en stor 
del af det at være lystfisker!

App’en er udviklet af DTU Aqua, og er 
tænkt som et værktøj for lystfiskere, der 
gerne vil have overblik over egne fiske-
ture og fangster – og så bidrager man 
samtidig med data til DTU Aquas arbejde 
med at overvåge og pleje fiskebestande-
ne i danske farvande.

Med App’en kan du registrere hvor du fi-
sker, hvor længe du fisker og hvad du har 
fanget – og du kan gøre det både mens 
du fisker eller når du kommer hjem (så 
du behøver altså ikke ødelægge fisketu-
ren med at hive telefonen frem). Hvis du 
bruger app’en vil du have overblik over 
hvad du har fanget (og du kan endda 
lægge billeder ind af dine bedste fang-
ster), og du kan sammenligne dig med 
andre lystfiskere – og så har de endda til-
nyttet en ’praleside’ på Facebook, så du 
kan prale med dine fangster over for an-
dre lystfiskere (og ikke kun din familie).

Rent praktisk indeholder app’en også 
data om vind- og vejrforhold samt fangst-
statistik for forskellige farvande.

Vil du bare gerne bruge app’en som dit 
eget private værktøj, kan du gøre dine 
fisketure ’hemmelige’ – men så bidrager 
du ikke til den dataindsamling, som for-
skerne på DTU så desperat har behov for.

Karin

VANDSCOOTER
Ha’ det sjovt, men vis hensyn

- Sejl vinkelret fra og til land max 5 knob
- Vær opmærksom på de badende
- Husk mindst 300 m til kysten 
- Hold god afstand til andre sejlende & ankerliggere
- Vis hensyn til dyrelivet og naturen
- Husk vesten 
 
  
- Vandscooterbevis 
- Ansvarsforsikring 

FRA 2018
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Sådan behandler DFU dine personoplysninger
Som medlem af DFU har du ret til at vide, 
hvad vi har registret om dig og hvad vi 
bruger oplysningerne til. Det er der for 
så vidt intet nyt i. Nyt er til gengæld EU's 
persondata forordning.(maj 2018) er reg-
lerne blevet skærpet.

Vi holder dine oplysninger tæt til krop-
pen
Da du meldte dig ind i DFU gav du os dit 
navn, fødselsdag, adresse, telefonnum-
mer og e-mailadresse. Der er almindeli-
ge personoplysninger.

Personoplysningerne bruger DFU til at 
registrere dig som medlem, så du kan få 
andel i de fordele (ansvarsforsikring), vi 
forhandler os frem til for vores medlem-
mer og til at opkræve kontingent.

Dine personoplysninger opbevares i vo-
res medlemsdatabase, som er et lukket 
system, som kun få har adgang til. Med-
lemsdatabasen håndteres og sikres af et 
anerkendt IT selskab, ved navn Winkas.  

Den måde Winkas håndterer og beskyt-
ter dine data på kan læses: 

https://winkas.dk/nyhedsarkiv/gd-
pr-compliance-persondataforordning/

Når du får dit medlemsblad leveret med 
posten, har vi delt din adresse med Post-
Nord.

Det må vi
Som hovedregel må DFU:

• Indhente relevante og nødvendi-
ge oplysninger fx navn, adresse, 
fødselsdag, tlf. og e-mail.

• Håndtere de oplysninger, som 
medlemmerne har givet os.

• Beholde dem så længe, det er i 
det enkelte medlems interesse, 
eller så længe dansk lovgivning 
påbyder det.

• Anvende oplysningerne i med-
lemmernes interesse fx. den fæl-
les ansvarsforsikring

• Sende medlemmerne relevant vi-
den om organisationen og emner 
af fælles interesse.

Vi må aldrig
Uden dit samtykke må vi ikke:

• Give andre adgang til dine oplys-
ninger

• Dele lister over deltagere i et ar-
rangement mv.

• Offentliggøre dit navn, tlf. nr. og 
mail på DFUs hjemme side
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Dine rettigheder
Loven og forordningen understreger 
desuden din ret til:

• Til enhver tid ret til at få oplyst, 
hvad der er registreret om dig

• Oplysningerne skal gives hurtigst 
muligt

• Ret til at få slettet forkerte oplys-
ninger straks, de er meddelt

• Ret til at få oplysninger slettet 
med det samme, du beder om det

• At få besked, hvis der sker brud 
på sikkerheden hos dem, der har 
dine oplysninger.

• Vi sletter gamle eller unødvendige 
oplysninger om dig.

Dataansvarlig
DFU er dataansvarlig for behandlingen af 
personoplysninger. Har du spørgsmål til, 
hvordan Personaleforeningen behand-
ler personoplysninger, kan du sende en 
e-mail til:

dfu@dk-dfu.dk

eller kontakte os på:

Danmarks Fritidssejler Union 
Parkvej 27, 
4990 Sakskøbing
Tlf: +45 7022 9195 

Klageadgang
Du kan klage over vores behandling af 
dine oplysninger til Datatilsynet efter 
reglerne i persondataforordningens ar-
tikel 77, stk. 1. Du kan kontakte Datatil-
synet enten fra din digitale postkasse på 
www.borger.dk, ved almindelig e-mail til 
dt@datatilsynet.dk eller pr. brev til Data-
tilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Køben-
havn K.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se 
Datatilsynets vejledning om klageadgang 
mv. på Datatilsynets hjemmeside www.
datatilsynet.dk.

Love og regler
Du kan finde reglerne om behand-
ling af personoplysninger i forordning 
2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyt-
telse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
og om ophævelse af direktiv 95/46/EF på 
www.eurlex.dk.

Find regler om behandling af 
personoplysninger på

www.eurlex.dk
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Flodskipperbevis
Planlægger du at sejle på Europas kana-
ler næste år, men har endnu ikke et flod-
skipperbevis, er der et godt kursustilbud 
til dig. På opfordring har Asger Hunø, 
Himmerlands Sejlerskole, beskrevet og 
planlagt et kursus, så du kan erhverve et 
flodskipperbevis.

Asger har nu afsluttet sit 3 mdr. lange 
sommertogt. Sejladsen gik op nord om 
Norge, via Barentshavet til Arkhangelsk. 
Derefter gennemsejlede han russiske 
floder og kanaler for så at sejle gennem 
den østlige Østersø via finske og diverse 
svenske øer i skærgården at returnere til 
Jylland

Kursusbeskrivelse
Ved sejlads på oceaner, have og helt ind 
i bunden af f.eks. Roskilde Fjord gælder 
de internationale søvejsregler, men in-
dre vandveje (floder, søer og kanaler) er 
national ejendom. På foranledning af FN 

har man lavet fælles regler for sejlads 
på Europas floder og kanaler under kon-
ventionen CEVNI (forskrifter for sejlads 
på indre vandveje). Overordnet set skal 
disse regler ses som et supplement til de 
internationale søvejsregler. Men de spe-
cielle forhold omkring besejling af floder 
og kanaler kræver i nogle tilfælde spe-
cielle regler.

I stikordsform kan nævnes de emner 
kurset kommer ind på: Farvandsafmærk-
ning, besejlingsregler, skibslys, signaler 
og skilte, definitioner og regler, identi-
fikation og kommunikation. På kurset 
orienteres du også om sejlads i sluser, 
samt generel sejladsvejledning omkring 
Europas floder. Et flodskipperbevis gi-
ver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op 
til 15 meters længde på indre vandveje 
i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og 
Østrig. Kursisten skal minimum have et 
duelighedsbevis.
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Forløb / datoer / det praktiske
Kurset varer en dag. Vi starter kl. 10.00 
og vi er færdige kl. ca. 16.00 

Det er en forudsætning at du har læst 
udsendte undervisningsmateriale grun-
digt. 

Dagen starter med kaffe og rundstykker. 
Herefter undervisning, frokost og mere 
undervisning. Den sidste times tid går 
med eksamen.

Der udstedes bevis af DFU. 

Husk madpakke og undervisningsmateri-
ale på kursusdagen.

Kurset afholdes 4 gange i løbet af vinte-
ren 2018 / 2019

Steder:

Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub (Om-
øfærgen) den 17. november 2018 og den 
19. januar 2019 

Lerbjergvej 22, Saltofte, 5610 Assens den 
18. november 2018 og den 20. januar 
2019

Pris og tilmelding Kurset koster 600 kr. 

Beløbet omfatter undervisning, under-
visningsmateriale, eksamen samt udste-

delse af Flodskipperbevis.

Tilmeld dig på www.himmerlandssejler-
skole.dk

Husk at skrive hvor og på hvilken dato, 
du ønsker at deltage på kurset. 

Du kan også tilmelde dig ved at sende en 
mail til: asger@dk-dfu.dk

Du er endelig tilmeldt, når du har betalt. 

Ved for få tilmeldinger aflyses kurset, og 
du får dine penge retur. 

Tilmelding senest 14 dage før kurset af-
holdes ellers kan du ikke nå at få tilsendt 
og læst kursusmaterialet. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive til Asger Hunø på: asger@dk-dfu.
dk

Tilmeld dig på:
www.himmerlandssejlerskole.dk

eller e-mail:

asger@dk-dfu.dk
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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, ”Viffert”, 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: 86 64 21 51 
E-mail: lillevif@hotmail.com
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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

2 stk klap sammen cykler for 
båden
Perfekt stand og med pose. Er 
søstærke
Under 10 kilometer på gummi 
fælgene. 

1000 kr. stykket.

Henvendelse:
Frank Olesen 
tlf. 51 50 78 06
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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: odsvej10@gmail.com

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
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


