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De anførte priser gælder for alle udgivelser i 1 år. 
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redaktøren kontaktet.
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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 20. januar 2019

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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Diodelys og lanterner
Mulig elektrisk støj fra diodelys
Diodelys pærer er heldigvis blevet almin-
delige i både vores huse og i vores både. 
De har den fordel, at de sparer meget 
elektrisk effekt og er dermed en billig 
lyskilde i vores huse. De er således også 
gode i vores både, da de bruger meget 
mindre strøm, og dermed ikke belaster 
batterierne, som de gamle glødelamper 
gjorde.

Desuden giver de ikke den brandfare, 
som halogenpærerne gav. Disse pærer 
har afstedkommet en del brande både i 
huse, men også i turbåde.

Man skal selvfølgelig sørge for, at diode 
pæren, der skal erstatte en eventuel glø-
depære har den rette styrke og at lyset 
er varmt hvidt. I dag er det mere nor-
malt, at dette er som det skal være, hvad 
det ikke var for få år siden.

I dag regner man lyseffekten ud på en 
anden måde, end man gjorde med glø-
depærerne. 

En glødepære, som har en effekt på 20-
30 watt, svarer til 280 lumen, den tilsva-
rende diodepære har et effektforbrug på 
ca. 4 Watt, altså 
en god besparel-
se. Diodepære-
ne har i dag en 
Ra-værdi på over 
80, og er altså 
varm hvid.

Men, der kan 
være problemer 
med diodelys-

pærer!

Der findes to typer lysdioder, dem der 
har en indbygget spændingsregulering, 
og dem der ikke har en sådan. Den sid-
ste er f.eks. diodelysbånd. Disse bånd er 
selvklæbende, og man kan klippe dem 
over i den længde, man ønsker, og der-
efter lodde ledninger på båndet og blot 
forbinde dem til 12 volt. 

Men, de har den mindre ulempe, at de, 
som glødepærer, ændrer lyset alt efter 
spændingen. Det er normalt ikke et stør-
re problem, men der kan ske det, at hvis 
spændingen bliver for høj, så kan nogle 
af dioderne i båndet slukke. Jeg har selv 
benyttet disse bånd i mange år i vores 
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båd, og har ikke haft problemer.

Anderledes er det normalt med diodelys 
pæren. De fleste af disse har en intern 
regulering af spændingen, således at de 
har samme lyseffekt ved spændinger fra 
10 til 16 volt. Altså betydeligt bedre end 
glødepæren.

Problemet med disse pærer er, at man 
kan komme ud for, at de laver det man 
indenfor elektronik kalder ”hvid støj”, 
altså laver en bredspektret støj på radi-
ofrekvenser lige fra mellembølge, FM og 
til VHF og AIS.

Fænomenet opstår i den regulator, der 
regulerer de 10-16 volt over til den sta-

bile spænding, som lysdioderne 
skal have. Hvis denne regulator er 
kontureret uden at tage hensyn 
til at nedbringe den hvide støj, så 
vil den generere den elektroniske 
støj. Denne støj breder sig i bå-
dens ledningsnet, således at man 
kan komme ud for, at både radio 
og VHF vil give en ”hvæsende” lyd 
og dette medfører, at man ikke kan 
høre radiokanaler, eller benytte 
VHF-en, og ligeledes vil AIS syste-
met ikke virke.

Reguleringen af spændingen sker 
via et frekvenssystem, således 
at de 10 til 16 volt bliver ”hakket 
i stykker” og transformeret om 
til en stabil spænding. Dette sker 
næsten uden tab af effekt. Men, 
da der herved opstår en ”firkant-
spænding”, så vil denne generere 
støj, hvis ikke der bliver kompense-
ret for det med andre komponen-
ter. I den viste diodepære er der 
kompenseret for den hvide støj.

Billederne på siden viser diodepæ-
re beregnet til erstatning for en ha-
logenpære med regulatoren vist. 
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Billedet fra oscilloskopet ovenfor viser 
tydeligt de lodrette spændingsspring, 
som forårsager den hvide støj.

Det er en måling, som undertegnede har 
foretaget på en lanternepære, som blev 
købt for nogle år siden og hvor jeg erfa-
rede, første gang jeg havde den tændt, at 
jeg ikke at kunne modtage noget på min 
radio uden den hvislende støj!

Jeg var klar over problemstillingen med 
det samme og tog pæren med hjem og 
lavede målingen!

I dag er det ikke det helt store problem, 
man skal blot sørge for at købe sine di-
odepærer i anerkendte forretninger og 
lade være med at købe billige kinesiske 
diodepærer. Som det fremgår, er det alle 
regulerede pærer, der kan have dette 
problem og altså ikke alene lanternepæ-
rer.

Hvis man køber lanterner med indbyg-
gede diodelys, så er de normalt også i 
orden. Især dem som er godkendt af Sø-
fartsstyrelsen.

De diodepærer, man har i sit hus der-
hjemme, har også en regulering af spæn-
dingen, så problemet er løst, men der 
kan selvfølgelig stadig være firmaer, som 
kan have de meget billige lanterner/pæ-
rer liggende, så for en sikkerheds skyld, 
kontroller pæren, når den er isat, tænd 
for lyset/lanternerne, medens du ligger i 
havnen, check radioen o.a. og se om alt 
fungerer som det skal.

Jens Koch

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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22. - 24. FEB. &  28. FEB. - 3. MAR. 2019

MESSE C • VESTRE RINGVEJ 101 • DK-7000 FREDERICIA • MESSEC@MESSEC.DK

WWW.BOATSHOW.DK

HELE DANMARKS
INDENDØRS BÅDUDSTILLING
• Flere end 225 udstillere
• Motorbåde, sejlbåde, vandsport, småbådsfiskeri 
      udstyr og tilbehør - og meget mere.
• Masser af aktivitet i bassinet
• Spændende sceneprogram
• Vind fede præmier
• To forlængede weekender med alt til bådfolket 

SPAR TID & PENGE 

KØB BILLET ONLINE GRATIS 
ENTRÉ FOR BØRN&Magasinet BÅD

(værdi 75 kr.)



7

Til vore medlemmer
Når I nu sidder med bladet i hånden, så 
har I formentlig lige betalt kontingent. 
Opkrævningen er forløbet med få pro-
blemer i år, men helt sluppet for fejl er 
vi ikke. Vi (Kirsten og jeg) arbejder på at 
få de få fejl rettet. Speedbådene skal, 
som før beskrevet, opkræves af YACHT-
POOL, men det har givet lidt problemer 
med udskillelsen af disse, blandt andet 
på grund af manglende oplysninger. Det 
kan være vores fejl eller en andens fejl, 
men det er ligegyldigt i dag, vi får det på 
plads.

På jeres opkrævning har I kunnet læse, at 
ansvarsforsikringen ikke træder i kraft, 
såfremt jeres båd er en speedbåd, men 
ikke registreret som sådan. Er I i tvivl, så 

ring hellere til os en gang for meget, da 
det i sidste ende er jeres ansvar, at jeres 
båd er rigtigt forsikret. Der er bødestraf 
for manglende lovpligtig ansvarsforsik-
ring, og de første bøder er skrevet ud 
til bådejere, i færd med at sætte båden 
i vandet.

Kirsten og jeg har haft mangen en god 
dialog med mange medlemmer om de 
ændringer, vi har været nødt til at lave 
på grund af den ændrede lovgivning, og 
vi siger tak for stor forståelse for de pro-
blemer det har skaffet os.

Kassereren

Kai

Årsmærke
Fra næste år afskaffes årsmærket. 
Speedbåde får et specielt mærke fra 
Yacht-POOL, et mærke, der kun stemmer 
overens med én bestemt båd. Årsmær-
ket er, af nogle, opfattet som kvittering 
for betalt kontingent, men da det ikke 
har været udstedt til en bestemt båd, 
har det kunnet misforstås. Når I betaler 
kontingent i år, så husk, hvor I har kvitte-
ringen, da det så er den, I måske skal vise 
i havnen. Kvitteringen kan normalt findes 
på bankudskrift eller lignende.

Kommer man i bekneb for en kvittering, 
så send os en mail eller ring, så mailer vi 
en kvittering til jer. Dette kan dog først 
finde sted i begyndelsen af januar, da 
indbetalingerne først skal registreres.

Med dette blad, har I også fået forsik-
ringspolicen for 2019. YACHT-POOL har 
fået navneændring, men det fortæller 
Tim Jørgensen om.

Kai Mogensen

Hej til alle
En julehilsen til jer alle. Glæd jer om få 
uger bliver dagene længere.

Tak for året, der er gået.

Kirsten har lovet at sende alle med mail-

adresse en nytårshilsen. Så får I ikke den, 
så mangler vi jeres mailadresse, og det 
vil vi gerne have, at I gør noget ved.

Kai
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Løst og fast om DFU Kompetence siden sidst
Selvstudie prøve
Fritidssejlerprøver er sæsonbestemte og 
nu er det ikke højsæson. Stille er det dog 
heller ikke.
Senest har der været afholdt en Teore-
tisk dueligheds prøver, for et selvstudie 
hold på 23 kursister, hvor 21 bestod. 
Selvstudie prøve har DFUs særskilte be-
vågenhed, idet der her ikke er en DFU 
kursusudbyder, der har foretaget under-
visningen efter DFUs uddannelseskrav 
for det pågældende kursus.
Udgangspunktet for eksaminationen er 
uddannelseskravet for pågældende ud-
dandelse.  Kursister, der indstilles efter 
en af vores ”egne kursusudbydere”, be-
tragtes som værende undervist i stoffet.
En selvstuderende mødes ikke med 
mistillid, men som en åben bog og må 
forvente en prøve, der kommer rundt i 
hjørnerne. Vi har haft mange selvstude-
rende til prøve og generelt er kvaliteten 
tilfredsstillende.
Et hold af selvstuderende er første gang 
vi oplever, hvorfor vi valgte at lade en 
tilsynfører medvirkede til prøven på et, 
for kursisterne, oplyst grundlag. Herved 
undgås en del præsentations stress.
Tilsynsrapporten fra prøven var positiv 
og vi høstede en værdifuld viden.
Prøvegebyret opkræves efter takstbla-
det. Den forhøjede takst for en selvstu-
derens prøve anvendes kun hvor prøven 
udføres for én enkelt elev. Her er Censor-
honoraret naturligvis også højere.  

Reviderede Indberetnings- og Kvalitets 
rapport
Ganske fornuftigt lægger mange Censo-
rer indberetningerne på skrivebordet. 
Indberetninger, der placeres på skrive-
bordet, medfører desværre ofte mang-
lende opdateringer. Indberetningerne 
opdateres løbende efter Censorernes 
og administrationens erfaringer. Som 
minimum bør Censorerne, der benytter 
skrivebordsløsningen genopfriske indbe-
retningerne løbende.
Honorar faktura
Kasserer funktionen har, efter forbytnin-
ger mellem indsendte Honorarfakturaer, 
ønsket nummererede fakturaer. 
Løsningen, der er under udarbejdning 
af Torben (Kompetence webmaster) bli-
ver, at den enkelte Censorers ID-num-
mer tilsættes en dato-tidsgruppe og et 
løbenummer påføres af IT-systemet ved 
indsendelsen påføres Honorarfakturaen. 
Ved betalingen af fakturaen vil der blive 
henvist til fakturanummeret.
Løsningen forventes i drift i januar må-
ned 2019.
SRC prøver
Søfartsstyrelsen har orienteret om, at 
den nuværende, noget bøvlede, admini-
stration ved etablering af SRC-prøverne 
forventes ændret fra årsskiftet. Når æn-
dringen træder i kraft, skal SRC prøver-
ne  bestilles på samme måde som øvrige 
prøver via hjemmesiden.
Udtrækningen af prøverne fra spørgs-
målsdatabasen er i øjeblikket under ud-
vikling. SRC-programmet, til dette formål 
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er svært fejlbehæftet og kan kun betje-
nes af SFS medarbejder.
Efter overdragelsen til DFU, vil SRS prø-
ven også kunne bestilles som en online 
prøve, eller blandet, hvor nogle vælger 
papirprøven og andre online prøven, el-
ler en mundtlig prøve.
Erfaringerne viser, at ordblindhed kan 
være en hindring, hvilket ikke må være 
en hindring, vi ikke kan hjælpe den en-
kelte med.
SRC-Kursudbyderne og Censorer vil få 
separat information om hvornår og hvor-
dan Søfartsstyrelsen overdrager hele 
forløbet til os.
I 2019 er intentionen at SRC-prøverne 
udbydes som offentlige prøver, med et 
antal fordelt over landet, efter samme 
koncept som SFS gjorde tidligere. Her vil 
der også være valg mellem prøveformer-
ne.
Yacht skipper Y3 arbejdsgruppernes 
afrapportering
Dialogmøderne i foråret besluttede, at 
en vest- og en øst gruppe skulle gennem-
gå Y3 prøverne, der tilsyneladende blev 
udført forskelligt.
Jørgen Chr. Jensen (ledende tilsynfører 

for Y-området) og DFUs kvalitets ansvar-
lige inviterede Y3 Censorer og Kursudby-
derer til en Øst og en Vest arbejdsgrup-
pe, med afrapportering og beslutning i 
en kompetencegruppe bestående af én 
talsmand fra hver gruppe, samt Jørgen 
Chr. Jensen og DFUs kvalitetsansvarlige.
Y3 kompetencegruppen har afsluttet ar-
bejdet og besluttede (i enighed) følgen-
de:
DFUs Y3 uddannelseskrav ændres til at 
indeholde:
1. Adgangskravet omformuleres til at 

være et Duelighedsbevis og ikke som 
nu, praktikdelen af ”duelighedsprø-
ven i sejlads for fritidssejlere ”eller, 
”prøven for førere af visse motor-
drevne fritidsfartøjer med en skrog-
længde under 15 meter” (speed-
bådsprøven)

2. Undervisningen i Radar funktio-
nen og plotning af samme, samt I 
GPS, Kortplotter, log og ekkolod vil, 
i den ændrede Y3 prøve, være med 
i spørgsmålene, hvilket også skal af-
spejles i undervisningen. 

Ikke uoverstigelige ændringer og flere 
DFU kursusudbyderere følger allerede 
konceptet.
Når det ændrede Y3 uddannelseskrav 
igangsættes, informeres DFU Kursusud-
bydere og Censorer.
Indtil denne information modtages, fort-
sættes undervisningen og prøverne efter 
det nu gældende Uddannelseskrav for 
Y3.

DFU Kompetence teamet
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Flodskipperbevis
Så har Himmerlands Sejlerskole afholdt 
de to første flodskipperkurser. Det var 
den 17. november 2018 på Omøfærgen 
i Sakskøbing, og den 18. november 2018 
i Saltofte på Fyn. Der var henholdsvis 6 
og 8 kursister. Kurserne afholdes i sam-
arbejde med DFU, og da kursusprogram 
og indhold jo var fint beskrevet i forrige 
nummer af Fritidssejleren, vil det ikke 
blive gentaget her.

Men hvordan gik det så på dagen? Kur-
sisterne mødte veloplagte og velforbe-
redte op. Vi brugte de første 4 timer af 
dagen på at gennemgå selve 
det lovbundne pensum for ka-
nalbeviset og afsluttede med en 
prøve. Alle bestod med et flot 
resultat.

De sidste par timer brugte vi på 
at lære om sluseteknik, hvilke 
søkort og hvor kan jeg få fat i 
dem? - samt mange andre for-
hold og erfaringer tidligere ka-
nalsejlere har gjort sig. Og spør-
gelysten var så stor, at læreren 
knap nok kunne svare...

Kurset vil blive afholdt igen ef-
ter nytår den 19. januar 2019 på 
Omøfærgen i Sakskøbing og den 
20. januar 2019 i Saltofte. Der er 
ledige pladser. Tilmelding sker 
ved mail til asger-h@mail.tele.dk

Du kan læse mere om kurset på 
www.himmerlandssejlerskole.
dk

Der vil efter al sandsynlighed 

også blive afholdt flodskipperkurser i 
Sakskøbing og Saltofte til næste vinter.

Skulle du eller din sejlklub have lyst til, at 
jeg kommer og afholder en af de andre 
kurser, som er beskrevet på sejlerskolens 
hjemmeside, så er du velkommen til at 
skrive til mig.

Venlig hilsen

Asger
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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 

Vigtig meddelelse fra Geodatastyrelsen
Fritidssejlerne beskytter, forståeligt nok, 
ofte og gerne, deres økonomi, blandt an-
det ved at genbruge papirsøkortene og 
spare på den elektroniske opdatering af 
plotterne, hvilket er dumt!

Chefkonsulent hos Geodatastyrelsen, 
Jens Peter Weiss Hartmann har oriente-
ret om en vigtig ændring, som vi alle bør 
være klar over.

Geodatastyrelsen har lavet pakker med 
to søkort til undervisning til duelighed og 
Yachtskipper. De kan fås til en god pris.

Styrelsen har ændret aftaler med udby-
dere af elektroniske søkort, så de skal 
tage udgangspunkt i GST’s elektroniske 
kort. Udbyderne skal også tilbyde op-
dateringer. Der sker mange ændringer 
i Danmark f.eks. ifm. etablering af hav-
brug, vindmøller mv. GST er ved at tryk-
ke et kort med alle fritidshavne på den 
ene side, og oversøgt over søkort på den 
anden side.

Jens Peter Weiss Hartmann
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DFU bestyrelsens julehilsen til jer alle
Når årets sidste FRITIDSSEJLER blad 
modtages, skulle julestemningen gerne 
have indfundet sig hos jer alle.

Vi håber, I har haft gode sommer sejlad-
ser, vejret kan ikke have holdt mange i 
havnene. Sæsonen 2018 vil blive husket 
som meget varm og tør, en rigtig sejler-
sommer.

For de af jer med planende både kom-
mer kontingentet, der inkluderer den 
nye tvungne ansvarsforsikring, næppe 
som julegave. Forsikringsselskaberne 
har, som følge af lovgivningen der pålæg-
ger planende både ændret en ansvars-
forsikring måttet ændre deres ansvars-
dækning fra skyldsprincippet (culpa) til 
objektiv dækning, kendt fra autoforsik-
ringerne og inkluderer bidraget til en 

risikofond der dækker, hvor der ikke er 
forsikringsdækning.

DFUs Forsikringspartner opdeler forsik-
ringspræmien for planende både efter 
HK. 

En julepakke, der med glæde kan pakkes 
ud, er nedsættelsen af Kaskoafgiften på 
1,34% gældende for alle kaskoforsikrin-
ger. Bådorganisationernes påvirkning af 
politikkerne gennem årene, har endelig 
fået fornuften på bordet.

Vi stopper ikke med denne nedsættelse, 
men presser på for en total afskaffelse.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår.

DFU bestyrelse

Samlet sekretariatsløsning til foreninger
 · Medlemsservice
 · Kursus- og eventplanlægning
 · Kommunikation
 · Bogføring
 · Fundraising
 · Organisationsudvikling

Lad os tage en snak om, hvad vi
kan gøre for DIN forening!

7022 0027
post@sekr.dk
www.ditsekretariat.dk
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BLIV MEDLEM PÅ WWW.DSRS.DK

EN DAG ER DET DIG, 
VI SKAL HJÆLPE! 
MELD DIG IND I DANSK SØREDNINGSSELSKAB 
OG STØT OS

Som medlem hos DSRS støtter du ikke bare den frivillige søred-
ningstjeneste i Danmark, men du får også muligheden for at få
assistance i hele Norden. 
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Forhåndsmeddelelse om DFUs generalforsamling 2019
Kalenderne for travle mennesker efterlader ikke mange huller, hvis man ikke er på 
dupperne.

Derfor forhåndsannoncerer vi allerede nu generalforsamlingen for 2019, der afhol-
des i Guldborg hos restauranten Lagunen lørdag d. 23. marts 2019. 

Bestyrelsen ønsker at mange medlemmer og klubber deltager, idet der, i oplægget, 
er oplæg til medbestemmelse om fremtidige indsatsområder. Der er flere mulighe-
der, vi ønsker jeres stillingtagen til, som Unionens bestemmende instans.

§ 9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægten: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regn-
skabsår

6. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår og et ramme-
budget for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse

7. Indkomne forslag

8. Bestyrelsens forslag

9. Valg: Til bestyrelsen

• Ulige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

• Lige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hvert år og for 1 år ad gangen

11. Valg af to kritiske revisorer hvert år og for 1 år ad gangen

12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år og for et år ad gangen

13. Eventuelt

Reserver dagen.

Bestyrelsen
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Kom og mød DFU på Boat Show
Vi glæder os ustyrligt til at hilse på jer på 
Boatshowet i Fredericia d. 22.-24. Febru-
ar og d. 28. Februar-d. 3 Marts 2019 

Kom forbi til den traditionelle snak over 
en kop kaffe med en småkage til.

Vi orienterer også om DFUs nyeste suc-
ces, aktivitet KOMPETENCE organisatio-
nen.

Bent Hansen

DFU formand og kompetencekvalitets-
chef
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GPS-søkortplottere i fritidsskibe - del 3
Prolog
Følgende artikelserie er trejde og sidste 
del af en føljeton fremstillet af og til 
Duelighedsklubbens medlemmer, men 
som Danmarks Fritidssejler Union har 
fået lov til at bringe i Fritidssejleren.

Artikelseriens oprindelige layout er 
redigeret til formatet af Fritidssejleren.

Overvejelser ved anvendelse af søkort-
plottere i fritidsfartøjer 
Som ansvarlig skipper må du vælge de 
sikreste navigationsmidler ud fra de kon-
krete forhold, sund fornuft, og det prak-
tisk mulige.  

Sejler du ”på hjemmebane” eller udfor-
drer du det åbne hav? 

Hvis du er jolle-kapsejler eller vandscoo-
terfører, som udelukkende sejler i flok 
med andre indenfor afmærkede og be-
skyttede kapsejladsbaner og med afvi-
ser-, følge- og dommerbåde omkring dig, 
er der ingen grund til at lære at navige-
re. Her er det et spørgsmål om at kunne 
håndtere sit fartøj, at have det rigtige 
personlige sikkerhedsudstyr, f.eks. red-
ningsvest, våddragt eller tørdragt, og så 
selvfølgelig at kunne svømme. 

Når du bevæger dig uden for kapsejlads-
banen med en lille båd, f.eks. en motor- 
eller sejljolle, en robåd eller en kajak, og 
sejler i et beskyttet farvand som du ken-

der som din egen bukselomme, kan du i 
tilfælde af dårligt vejr eller meget dårlig 
sigt, med rimelig sikkerhed, komme i land 
på kysten ved hjælp af et lille udklip af 
søkortet i en plastlaminering, et simpelt 
spejderkompas, en lommelygte og et 
håndlod. Disse hjælpemidler kan du have 
i lommen.  Mange mobiltelefoner kan 
vise dig hvor du ca. er på GoogleMaps, 
og der findes en APP med kompas. Køb 
et vandtæt cover, eller en vandtæt mo-
biltelefon, og ring hjem hvis du må æn-
dre dine sejlplaner. Min far lærte mig, at 
jeg i meget ringe sigt kan hænge jollens 
paraplyanker ud agter i f.eks. 8-6 meter 
tovværk, og så sejle forsigtigt i retningen 
mod land med spejderkompasset, indtil 
der er ”bid”, og derefter gentage øvelsen 
med 5-4 meter eller 4-3 meter, indtil jeg 
er helt sikker på at være udenfor fare for 
påsejling af noget, der er større end mig 
selv. Hvis du sejler på denne måde, bør 
du som minimum have en kystsejlerud-
dannelse (se www.duelighed.dk). 
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Situationen er en helt anden, når du be-
væger dig ud på et åbent farvand, som er 
ukendt for dig, eller hvis dit fartøj grun-
det sin beskaffenhed ikke er velegnet til 
at løbe op på stranden, men skal navi-
geres til en sikker havn eller ankerplads 
når sigtbarheden svigter eller vejret går 
amok.  Det er denne form for sejlads, 
”tursejlads”, jeg vil beskæftige mig med 
i det følgende, og basis for sikker naviga-
tion under disse forhold er, at du mindst 
har kompetencer svarende til et Duelig-
hedsbevis for Fritidssejlere.

Fritidsskipperen står alene med ansva-
ret
Der findes ikke i Danmark eller fra EU 
vedtagne minimums standarder for 
elektroniske søkortsystemer til fritids-
fartøjer, eller sagt på en anden måde: 
Myndighederne har ikke godkendt elek-
troniske navigationssystemer designet til 
fritidsbrug til anvendelse som primært 
navigationsmiddel i skibe. Disse syste-
mer er simpelthen for ustabile og bør 
udelukkende anvendes som sekundært 
navigationsmiddel - ”Aid to Navigation”. 

Det eneste myndighedsgodkendte sy-
stem der officielt kan erstatte papirs-
økortene til primær navigation kaldes 
for ECDIS (Electronic Chart Display and 
Information System).  Et ECDIS-system 
består af myndighedsgodkendte elektro-
niske søkort (ENC) og 2 uafhængige sø-
kortplottersystemer til mange hundrede 
tusinde kroner, som kræver omfattende 
uddannelse og certificering af navigatø-
ren. 

Et elektronisk søkort udgivet af en offi-
ciel myndighed kaldes for et ENC (Elec-

tronic Navigational Chart) og lever op til 
internationale standarder. Disse søkort 
bliver som nævnt tidligere brugt i de 
myndighedsgodkendte ECDIS navigati-
onssystemer.  

De kort der findes i søkortplottere til fri-
tidsbrug hedder ”ECS” Electronic Chart 
System, og er ikke ”officielle” søkort, alt-
så myndighedsgodkendte søkort. Disse 
kort lever alene op til søkortproducen-
tens interne format og kan faktisk godt 
være baseret på ENC data, men da kun 
søkortproducenten ved hvad der sker 
med data eller hvornår kortet er opdate-
ret, kan kortet ikke blive officielt.

Når en søkortplotter startes op, ansvars-
fraskriver producenten sig for indholdet. 
Det gør de, da de ikke vil risikere en sag, 
hvis der sker en ulykke på baggrund af 
deres egne data. Et sagsanlæg kan være 
på adskillige millioner af kroner og dette 
ansvar vil de ikke påtage sig ... den hæn-
ger fritidsskipperen på. 

Disse advarsler kan være udformet me-
get forskelligt, men f.eks. C-map syste-
met bliver leveret sammen med denne 
advarsel.

Med andre ord, så skriver udviklerne 
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BLIV MEDLEM AF DSRS 
OG STØT SIKKERHEDEN TIL SØS

Over 600 gange om året bliver DSRS kaldt 
ud til nødstedte både som hjælpes til nær-
meste havn, og vi hjælper også Forsvarets 
Operationscenter med at løse sørednings-
opgaver.

DSRS er en almen nyttig forening som be-
står af frivillige. Grundlaget er kontingenter 
fra medlemmerne - samt donationer fra 
private, virksomheder og fonde.

Du kan være med til at gøre en forskel ved 
enten at melde dig ind - eller ved at give 
en donation.
Så  medvirker du til den fortsatte drift og ud- 
vikling af DSRS og til, at vi med tiden kan 
opbygge et landsdækkende net af statio-
ner.

Meld dig ind på DSRS.DK

BLIV MEDLEM 

FOR KUN 550 KR. 

Så kan du tilkalde hjælp 

med god samvittighed, 

når uheldet er ude.



19

BLIV MEDLEM AF DSRS 
OG STØT SIKKERHEDEN TIL SØS

Over 600 gange om året bliver DSRS kaldt 
ud til nødstedte både som hjælpes til nær-
meste havn, og vi hjælper også Forsvarets 
Operationscenter med at løse sørednings-
opgaver.

DSRS er en almen nyttig forening som be-
står af frivillige. Grundlaget er kontingenter 
fra medlemmerne - samt donationer fra 
private, virksomheder og fonde.

Du kan være med til at gøre en forskel ved 
enten at melde dig ind - eller ved at give 
en donation.
Så  medvirker du til den fortsatte drift og ud- 
vikling af DSRS og til, at vi med tiden kan 
opbygge et landsdækkende net af statio-
ner.

Meld dig ind på DSRS.DK

BLIV MEDLEM 

FOR KUN 550 KR. 

Så kan du tilkalde hjælp 

med god samvittighed, 

når uheldet er ude.

af C-map, at det kan være for upræcist 
at bruge til primær navigation, og heri 
ligger et helt grundlæggende problem.   
Netop C-map er brugt verden over ikke 
kun af fritidssejlere, men også på kom-
mercielle fragtskibe, og det er da tanke-
vækkende, at der lige foran navigatøren 
befinder sig et navigationssystem, som 
direkte advarer om, at det er for upræ-
cist til at navigere efter. Navigatøren står 
alene tilbage med ”katten i sækken” og 
ansvaret for nogle søkort, som han ikke 
har en chance for at validere. 

Der findes dog en frivillig europæisk 
standard EN62376, som en producent af 
et elektronisk søkortsystem kan vælge at 
anvende. EN standarder har ikke retskraft 
i sig selv, men er et tilbud til producenter 
om, at kunne dokumentere et vist mini-
mums niveau af teknisk kvalitet. 

Hvis fritidsskipperen vælger at anven-
de søkortplotteren ombord til den pri-
mære navigation, vil det være fritids-
skipperens ansvar at kunne bevise, at 
systemet har en kvalitet der modsvarer 
informationerne i de officielle opdate-
rede papirsøkort (ENC) og kravene til 
myndighedsgodkendte plottersystemer 
(ECDIS).  Søfartsstyrelsen skriver såle-
des til mig: ”Det er Søfartsstyrelsens 
vurdering, at hvis et elektronisk søkort-
system har en tilstrækkelig kvalitet, og 
anvendes med opdaterede søkort ba-
seret på officielle data, da kan dette 
anses som sidestillet med anvendelsen 
af officielle opdaterede papirsøkort.”   
I sidste ende vil det kunne være en dom-
stolsafgørelse, om førerens vurdering 
har været korrekt, og spørgsmålet bliver 

så, hvordan du vil bevise, at din søkort-
plotter og elektroniske søkort ”har en til-
strækkelig kvalitet”?

Læs f.eks. her om en dom fra England i 
2017, hvor skipperen af en mindre fri-
tidsbåd blev idømt en bøde på 26.000 kr. 
for brug af sin iPad til primær navigation: 
https://maritimedanmark.dk/?Id=34014 

Nu kunne man af producenternes og 
myndighedernes ansvarsfraskrivelser 
få det indtryk, at papirsøkort er mere 
pålidelige end elektroniske kort, men 
det er der ingen data der tyder på.   
Tvært imod kan man argumentere for:

• at de potentielle fejlkilder ved posi-
tionsbestemmelse i papirsøkort er 
langt større end i en kortplotter,

• at de elektroniske søkort opdate-
res med flere detaljer, hurtigere og 
automatisk til sammenligning med 
manuel indtegning af rettelser i pa-
pirsøkortene,

• at kortplotteren giver ”real time” po-
sitionsbestemmelse, samt

• at søkortplotteren fungerer bedre 
i udendørsmiljøer end papirsøkort. 
På denne baggrund vil jeg langt fore-
trække at mit papirsøkort blæser 
væk under sejlturen, end at min sø-
kortplotter går i sort.

Eksempel på navigation med søkort-
plottere i et fritidsfartøj
En af mine erfarne og dygtige skipp-
per-kolleger, som sejler rundt ude på 
verdenshavene, har taget konsekvensen 
af ovenstående argumentation, har fejet 
jura og paragraffer af bordet til fordel for 
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hvad han mener, er sund fornuft, og har 
fravalgt papirsøkortet som det primære 
navigationsmiddel.

I stedet har han investeret i to tek-
nisk separerede  GPS-søkortplot-
ter-systemer i sin fritidsbåd, en fast-

monteret GPS-søkortplotter, samt 
backup ved hjælp af en bærbar  enhed  
(tablet) med indlagte søkort samt ind-
bygget GPS og batteri.  Han har endda 
suppleret sikkerheden med en ekstra 
batteribank til den bærbare enhed.  
Han planlægger sejladsen i sin bærba-
re enhed nede om læ, og overfører ru-
teplan m.m. trådløst via Bluetooth eller 
skibets WiFi-router til den fastmontere-
de enhed.

Jeg ser umiddelbart 3 fordele i dette sy-
stemvalg:

1. Han kan have overblik med den 
ene skærm zoomet ud, og samtidig 
være nede i detaljen med den anden 
skærm zoomet ind.

2. Hvis de to systemer er ”uenige”, ved 

han at der er noget galt.

3. Hvis det ene system ”går i sort”, kan 
han sejle videre på det andet system.

Ulempen er, som jeg ser tingene, at han 
skal kunne håndtere to forskelligartede 
brugerflader sideløbende, og dette kan 
give anledning til forvirring, fejlbetjening 
og fejlaflæsning. Gad også nok vide om 
han får tid til at se sig omkring?

Jeg aner ikke, hvad dommeren i byretten 
vil sige, hvis min skipper-kollega involve-
res i en alvorlig søulykke, forårsaget af 
en teknisk fejl i en af hans GPS-søkort-
plottere eller en datafejl i hans søkort. 
Vil min kollega kunne bevise, at hans na-
vigationssystem lever op til de officielle 
kvalitetskrav til søkort (ENC) og udstyr  
(ECDIS)?

Dette vil fremtiden antagelig vise, 
idet flere og flere fritidssejlere til-
syneladende navigerer rundt med  
”legetøjs-kortplottere” og ”se-
cond-hand-søkort” som primære naviga-
tionsmidler.

Hvis producenterne ikke vil stå inde for 
deres produkter, og hvis myndighederne 
ikke vil fastsætte en produktstandard, 
bliver normen hos brugerne erfarings-
mæssigt den billigste og dårligste løs-
ning. Når jeg spørger nogle af de tablet- 
og mobiltelefonnavigatører jeg møder 
på min vej, om de føler sig trygge ved 
denne form for navigation, er svaret der-
for heller ikke et fagligt begrundet JA, 
men det mere ansvarsforflygtigende: ”Vi 
er mange der navigerer ved hjælp af vo-
res tablets og mobiltelefoner!”  Pyh ha … 
det er nemt at blive en medløber. 
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Igen må jeg understrege, at det er den 
enkelte skipper – altså DIG - som skal 
tage ansvaret for sikker navigation om-
bord på fartøjet. Det vigtigste er efter 
min mening, at du er dygtig til grundlæg-
gende navigation, således at du kan ud-
nytte GPS-søkortplotteren effektivt, og 
at du kan fange tekniske fejl på et tidligt 
stadie, og handle på et fagligt funderet 
grundlag inden der sker ulykker. 

Jeg sejler med papirsøkort og søkort-
plotter
Jeg er medlem af en uddøende race, som 
planlægger mine sørejser i et papirsø-
kort, og benytter en GPS-søkortplotter 
som sekundært navigationsmiddel. 

Hver gang jeg er på et observeret sted 
under en sørejse, eller mindst hvert 20-
30 minut i indre danske farvande, fører 
jeg bestikket således:

• Tidspunkt

• hvad jeg observerer

• position(GPS-plotter)

• sejl.dist. (sumloggens triptæller)

• beh.dist. (GPS-plotter)

• st.K.dv.(kompasset)

• beh.K.rv. (GPS-plotter)

Hvis min GPS-søkortplotter går i sort, 
og jeg må vende om, kan jeg med ud-
gangspunkt i det førte bestik med rime-
lig sikkerhed beregne de reverserede 
sejlede distancer og kompaskurser, og 
finde vejen hjem ved hjælp af observa-
tioner, bestiksejlads, papirsøkortet, min 
pejlekikkert, kompasset, sumloggen, et 
håndlod, omdrejningstælleren på mo-

torinstrumentet og så selvfølgelig mine 
hjemmestrikkede tabeller (korrektion af 
sumloggen, hastigheder ved forskellige 
RPM, samt min deviationstabel). 

Denne gammeldags metode med papirs-
økortet og logbogen er utvivlsomt langt 
mere bøvlet og usikker, end hvis jeg kø-
ber en vandtæt håndholdt kortplotter 
med internt batteri, søkort og GPS som 
backup til den fastmonterede kortplotter.   
Så kan jeg altid finde hjem hvis min fast-
monterede søkortplotter skulle gå i sort.

Mine krav til en fastmonteret GPS-sø-
kortplotter
Der findes et hav af GPS-søkortplottere 
på markedet, så det er smart at lave en li-
ste over sine reelle behov, og tælle møn-
terne i tegnedrengen, inden man begyn-
der at se sig omkring efter en plotter.   
Nogen vil bare have en ”stand-alone-en-
hed”, mens andre vil have store net-
værkssystemer, som nemt overgår bå-
dens pris i anskaffelse.

Herunder har du til inspiration en uprio-
riteret liste over mine personlige krav til 
en fastmonteret GPS-søkortplotter.
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1. Der skal være så få ledninger som 
det er muligt, idet min erfaring er, 
at mange fejl kommer fra løse for-
bindelser og kortslutninger i ”hjem-
mestrikkede” ledningsnet. Derfor 
vælger jeg en integreret søkortplot-
ter med indbygget GPS, og lader en 
fagmand montere systemet.

2. GPS-søkortplotteren skal hente 
strøm direkte fra fartøjets hoved-
batteri (forbrugs- eller startbatteri) 
og skal have sin egen sikring. Der skal 
ikke være andre forbrugere på den-
ne sikring, der i øvrigt meget gerne 
må være af AUTOMAT typen - dvs. 
at man kan genindkoble den, så man 
ikke skal lede efter en passende sik-
ring hvis den afbryder.

3. Min GPS-søkortplotter skal være 
robust konstrueret og være mod-

standsdygtig overfor rystelser, stød, 
regn og røgvand.

4. Skærmen skal være i farver og være 
transflextiv, d.v.s. at skærmen li-
gesom gennemlyses fra bagsiden, 
således at dette kan modsvare det 
stærke, direkte lys fra solen. Lysstyr-
ken skal kunne reguleres og der skal 
være anti-reflex-glas.

5. Skærmen skal have en god størrel-
se, hvilket vil sige så stor som det 
er praktisk muligt. Geodatastyrel-
sen advarer om, at zoomfunktio-
nerne får navigatøren til at miste 
overblikket, især på små skærme. 
Der findes søkortplottere med 
skærmtouch betjening eller med 
knapbetjening (visse helt nye typer 
har en kombination). Generelt er 
knapbetjening at foretrække. Det er 
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en nemmere betjening i uroligt vejr 
og betjeningen kan også ske med 
handsker på.

6. De elektroniske kort skal ligge i selve 
plotteren, således at systemet fun-
gerer uafhængig af forbindelse til in-
ternettet, bortset fra opdateringer.

7. Det skal være nemt og sikkert at hol-
de de elektroniske søkort effektivt 
opdaterede, og kortene skal opfylde 
ECS (Electronic Chart System).

8. De elektroniske søkort skal være 
fremstillede ved en vektorisering (di-
gitalisering) og ikke som en fotogra-
fisk kopiering, således at alle advars-
ler følger med hele vejen gennem 
alle zoomfunktionerne.

9. Brugervejledningen skal være pæ-
dagogisk, simpel og let at forstå. Jeg 
prøver at læse den inden jeg køber 
en plotter.

10. Jeg vælger en søkortplotter med 
NMEA 2000 tilslutning. Det er en 
international maritim netværksstan-
dard, som gør det muligt at overføre 
og dele informationer mellem mange 
forskellige enheder med NMEA 2000 
tilslutning. Det kan f.eks være man-
ge af søkortplotterens data (positi-
on, waypoints, guidning, hastighed, 
kurs, time to target o.s.v.). Motorda-
ta med omdrejningstal, brændstof-
forbrug, resterende tankindhold  
o.s.v.  AIS data fra AIS modtagere 
eller transpondere. Alarminformati-
oner og mange mange andre infor-
mationer. Det er meget nemt at kob-
le udstyr på et NMEA 2000 netværk 
(kræver kun et T-stykke og et kabel). 

Desuden kan NMEA 2000 netværket 
direkte strømforsyne mange former 
for mindre strømkrævende former 
for tilsluttet udstyr.

11. Jeg skal kunne sætte en ankeralarm, 
der hyler op, hvis jeg driver for mit 
anker.

12. Der skal være en MOB-funktion, så 
jeg med et enkelt tryk kan markere 
min position i søkortet, og automa-

tisk guides tilbage til denne position 
med et tryk på GOTO.

13. Jeg ønsker en kortplotter med intern 
GPS-modtager, men plotteren skal 
kunne tilsluttes en ekstern antenne 
eller skærm, hvis det bliver nødven-
digt.

Mine krav til et backup-system
Jeg vil helt sikkert foretrække en hånd-
holdt plotter designet til maritimt brug, 
men i yderste nødstilfælde kan selv 
en bærbar PC eller en Tablet bruges.  
Systemet skal have integreret GPS og en 
solid batteribank, og søkortene skal ligge 
i selve enheden, ikke hentes løbende via 
mobildata.
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Sharepeeps - Sharing is Caring
Et af vores gode medlemmer Danny har 
udviklet en APP ”Sharepeeps”.

Fritidssejlere – Vi skal til kamp mod 
overforbrug
Forestil dig et netværk af fritidssejlere, 
hvor deleøkonomien giver alle medlem-
mer mulighed for økonomiske gevinster. 
Godt nok er vi blå til søs, men er vi også 
grønne i vores tankegang? 

Den grønne omstilling er mulig, og løs-
ningerne på klimaforandringerne er fun-
det.

Sharepeeps har viljen og modet til at re-
alisere dem sammen med jer og 
der er åbenlyse økonomiske og 
miljømæssige gevinster ved at 
begrænse behovet for nye ting.

Vi har alle stået i en situation 
hvor vi mangler en bestemt ting 
til vores båd og vi ønsker alle at 
spare penge, og selvfølgelig pas-
se på vores klima og miljø.

Forestil dig næste gang du mang-
ler en redningsvest, at du kan 
bytte dig til den, med et anker du 
har tilovers?

Forestil dig næste gang du skal 
bruge en bådtrailer, så den må-
ske kun 2 klik væk?

Eller forestil dig at blive en del af 
et verdensomspændende grønt 
samarbejde blandt alle fritidssej-
lere i og uden for dit netværk – 
Det er nemlig muligt!

Så uanset om du står og mang-

ler en fender eller om du har 20 m. torv 
liggende du ikke længere bruger, så kan 
du med et smart koncept bytte, udlåne 
eller forære marineudstyr eller services 
blandt andre med præcis samme inte-
resse som dig. Du kan endda efterlyse 
en helt bestemt ting du mangler til din 
næste tur til havs, og hjælpen er måske 
få klik fra dig.

Vejen til den grønne omstilling går lige 
gennem dig. Vi lægger vægt på, at alle 
kan inddrages og tage et aktivt ansvar - 
Det betyder, at du kan gøre en forskel, 
er du klar?



25

Indstillingen til kystnære vindmølleparker og fiskefarme
Et flertal i bestyrelsen besluttede, ikke 
længere aktivt, at modsætte sig opfø-
relsen af kystnære vindmølleparker og 
fiskefarme.

I konsekvens af flertalsbeslutningen, 4 
ud af 5, hvor formanden nedlagde di-
sens, besluttedes det, at opsige talsmand 
Flemming Caspersen, der gennem 4 år 
sammen med formanden, har varetaget 
modstanden på vejne af DFU.

Per Sandholdt indtræder i det statslige 
nedsat udvalg BLÅ HAV, organiseret un-
der Søfartsstyrelsen i stedet for Flem-
ming Caspersen.

Jeg takker gerne Flemming for et godt og 
velargumenteret lobbyarbejde gennem 
4 år og mindes med fornøjelse vort møde 
med energiministeren der opmærksomt 
lyttede til vore argumenter mod opfør-
selen af de planlagte kystnære vindmølle 
parker. 

Flemming, du kan være tilfreds med em-
bedsmændene ikke opfatter dig, som 
deres største tilhængere. Sjældent har 
jeg oplevet nogen, der formår at gå bag 
kullisserne og fremdrage fejl og mangler 
i processerne, samtidigt med fremfør-
selen af slagkraftige og korrekte argu-
menter, hvorfor havvindmøller skal være 
fremtiden, set med fritidssejlernes inte-
resse, i en uhindret sejlmulighed langs 
vore kyster.

DFUs velargumenterede lobbyarbej-
de, har ikke skadet unionens anseelse, 
tværtimod.

Flemming har udmeldt sig som medlem 
af DFU pr. 31-12-2018, hviket jeg bekla-
ger.

Formanden

Bent Hansen
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Et savn hos mange på Sydhavsøerne er nu opfyldt
Femernbælt projektet, med anlægnin-
gen og udbygningen af jernbanen på 
Sjælland og Lolland-Falster, medfører 
forandringer på flere niveauer. En æn-
dring, der direkte berørte fritidssejlerne, 
var ekspropation af Masnedø Marine 
Center, hvor forretningsbygningen blev 
overtaget af Femernbælt konsortiet.

En tidligere medarbejder fortsætter nu, 

efter 1 års stilstand i marinecenteret, 
butik og værkstedsdriften i en mindre 
udgave, hvilket er glædeligt og fortjener 
respekt.

Respekten udtrykkes bedst ved at benyt-
te nærkøbs- og servicemuligheden.

Bent Hansen
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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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Danske farvande forbeholdes statsvindmøller

De danske farvande har med lavt vand 
og kraftig vind nogle af de bedste forhold 
for vindenergi og det skal udnyttes.

Derfor har energi-, forsynings- og kli-
maminister Lars Christian Lilleholt (V) 
besluttet, at reservere store dele af de 
danske farvande til statslige udbud af 
havvind.

 

På den måde holder man private aktører 
væk. Flere har, på den seneste, vist stor 
interesse for at lave forundersøgelser til 
meget store havvindmølleprojekter.

- Vi tager det her skridt for at sikre, at 
pengene fra den store ressource, i de 
danske farvande tilfalder danskerne, si-
ger ministeren.

Regeringen vil sikre sig, at vindmøl-
leprojekter i danske farvande bliver 
danske.

Energi-, forsynings- og klimaminister 
Lars Christian Lilleholt (V) kalder det 
god politik at sikre, at danskerne ejer 
vandressourcerne.
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Det sker ifølge Lars Christian Lilleholt 
først nu, fordi vindpriserne er nået ned 
på et meget lavt niveau.

- Det er god politik at sikre, at dansker-
ne ejer vind ressourcerne omkring Dan-
mark. Derfor er der god fornuft i, at pen-
gene kommer det danske samfund til 
gode, siger han.

Faktisk mener han, at vind ressourcerne 
ud for de danske kyster kan betragtes 
som fremtidens nordsøolie.

Områder, som er blevet reserveret, om-
fatter store dele af de danske farvande i 
Nordsøen og Kattegat.

- Nu går man i gang med en screenings-
proces om, hvor det er mest fordelagtigt 
at placere vindmølleparker, siger Lars 
Christian Lilleholt.

I tilknytning til arealreservationer melder 
Lars Christian Lilleholt klart ud: ”Drop de 

kystnære havvindmøller i Lillebælt Syd”. 

Så meget mere beklageligt er det, at et 
flertal i DFU’s bestyrelse på bestyrel-
sesmødet den 24. november 2018 har 
foretaget en kovending i kampen mod 
kystnære havvindmølleparker og overla-
der det til andre organisationer at støtte 
ministeren. 

Danmarks Naturfrednings Forening (DN), 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og 
Danmarks Jægerforbund (DJ) har for ny-
lig udsendt pressemeddelelse med deres 
indsigelser mod Kystnær Havvind. 

Det ville klæde DFU at varetage sine 
medlemmers interesser for fri adgang til 
vore rekreative indre danske farvande!

Flemming Caspersen  
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SEJLSIKKERT
INSTRUKTØR I DIN HAVN?

Få gratis en SejlSikkert-instruktør ud i din forening 

eller havn og bliv klogere på sikkerhed på vandet. 

Læs mere og book en instruktør på sejlsikkert.dk

Nyt administrationsselskab på forsikringsordningen
Yacht-Pool Danmark A/S er pr. 1/12 2018 
udtrådt af forsikringsordningen, da man 
ønsker at fokusere på andre forretnings-
områder fremover. Forsikringsordningen 
videreføres af Axus Nordic A/S, der alene 
beskæftiger sig med forsikring af lystfar-
tøjer.

Risikobærende selskab er fortsat Vien-
na Insurance Group og vi bliver betjent 
af kendte ansigter, idet personalet fra 
Yacht-Pool Danmark flytter med til Axus 
Nordic.

Der bliver ingen ændringer i forsikrings-
aftalen i øvrigt, bortset fra at Axus Nor-
dics forsikringsbetingelser har et maksi-
malt erstatningsbeløb for mast og rig på 
40% af forsikringssummen vs. 20%, som 
indtil nu har været gældende. Endvide-
re er Axus Nordics forsikringsbetingelser 
lagt an på de nye regler om lovpligtig an-
svarsforsikring af speedbåde (Sølovens § 
154b), så ansvarsforsikringssummen for 
disse fartøjer til enhver tid udgør Sølo-
vens minimumskrav. For alle andre far-
tøjer hæves ansvarsforsikrings-summen 
fra 20 mio. ved personskade / 10 mio. 
ved tingskade til hhv. 27 og 13,5 mio. 
kroner. Ændringerne medfører ikke præ-
miestigninger, så vi er godt tilfreds med 
de nye forsikringsbetingelser. Ændrin-
gerne er trådt i kraft pr. 1/12 2018 og der 
udsendes nye kaskoforsikringspolicer, 
som afspejler de ændrede forsikrings-
summer, i løbet af vinteren.

Speedbåde mv., som kræver førerbevis, 
er pr. 1. januar 2019 ikke længere omfat-
tet af DFU ś kollektive ansvarsforsikring, 

hvorfor disse ansvarsforsikringer admi-
nistreres af Axus Nordic. Der mangler 
grundlæggende oplysninger på mange af 
disse både og Axus Nordic har udsendt 
et spørgeskema til de berørte bådejere. 
Bemærk venligst at spørgeskemaet skal 
udfyldes og sendes retur, ellers er fartø-
jet ikke ansvarsforsikret og kan ikke lov-
ligt benyttes.

De speedbåde, vi har tilstrækkelige op-
lysninger på, kan uden videre ekspede-
res. Ejerne af disse både modtager auto-
matisk en ansvarsforsikringspolice og et 
permanent forsikringscertifikat, som kan 
blive i båden ud i al fremtid. Axus Nordic 
håber at dette kan gennemføres inden 
jul. Præmieregningen for ansvarsforsik-
ringen indeholder kontingent til DFU og 
Axus Nordic afregner kontingentet di-
rekte; så sparer vi nemlig både porto og 
administration. Tilbage er vist kun at tak-
ke Yacht-Pool for samarbejdet igennem 
de seneste tyve år samt, selvfølgelig, at 
byde Axus Nordic hjertelig velkommen.

Tim Jørgensen
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SEJLSIKKERT
INSTRUKTØR I DIN HAVN?

Få gratis en SejlSikkert-instruktør ud i din forening 

eller havn og bliv klogere på sikkerhed på vandet. 

Læs mere og book en instruktør på sejlsikkert.dk
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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

Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
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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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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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Formand
Kompetenceansvarlig
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
Til: 
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør


