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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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I 
ser det tydeligt, bladet har fået nyt format, og vi håber, 
det falder i jeres smag.

Det skulle gerne komme til at se mere indbydende 
ud, lettere at få ordentlige billeder og mere plads. 

I modtager det også på en anden måde, da det billiggør 
udsendelsen.

I den nye udgave af Fritidssejleren er det Kirsten Hansen, 
Kai Mogensen og Per Sandholdt, der har haft det redaktio-
nelle ansvar.

Og så mangler vi bare sidste fase - at I medlemmer også 
hjælper med at fylde spalterne op eller i det mindste  
udtrykker ønsker om, hvad I gerne vil læse.

Et emne i næste blad kunne være, hvordan fritidsfolket 
på vandet skal opføre sig i skumringen. Vi skal føre lanter-
ner, men hvad skal de? Input til emnet ønskes fra jer.

For at komme et økonomisk spørgsmål i forkøbet,  
så koster denne nye magasinform omkring det samme, 
som vi plejer at betale.

Vi hører meget gerne jeres mening om ændringerne.

AF KIRSTEN HANSEN, KAI MOGENSEN OG PER SANDHOLDT
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AF REDAKTIONEN

SEJLERKURSER OG 
UDDANNELSESUDVALGET I DFU
S

ikkerheden og glæden ved at sejle bliver større, jo 
dygtigere du er til at sejle. Det ved både sejlklubber-
ne og sejleren selv. Men hvordan skal man egentlig 
gribe det an i forhold til at dygtiggøre sig?

Skal man have kursus i praktisk sejlads, duelighedsbevis, 
Yachtskipper eller SRC-radiocertifikat? Nogle kender svarene, 
andre gør ikke. Ønsker og behov kan være forskellig fra klub til 
klub og fra den ene sejler til den anden.

DFUs uddannelsesudvalg vil gerne hjælpe alle medlemmer 
og klubber med den proces. Budskabet i denne lille artikel  
er således, at klubberne kontakter os, Kai på e-mail:  
kmknausen@gmail.com, Kirsten eller Per på e-mail:  
odsvej10@gmail.com med ønsker og behov. Så vil vi  
forsøge at orientere, formidle, hjælpe og støtte økonomisk.

HER KOMMER LIGE ET PAR EKSEMPLER TIL 
INSPIRATION:
I vores klub har vi mange dygtige ildsjæle, som hver sommer 
underviser i ungdomsafdelingen. De er dygtige sejlere, men de 

vil godt have lidt hjælp til, hvordan man får sat undervisningen i 
system og får det formidlet til de unge sejlere (instruktørkursus).

Vi har hvert år to eller tre sejlere, der ønsker duelighedsbe-
vis, men det er lidt for få deltagere. Vi vil derfor godt bede DFU 
om at hjælpe med at organisere, at vi f.eks. går sammen med 
de nærmeste havne om et kursus.

Vi er en helt ny bestyrelse i vores sejlklub. Vi vil gerne have 
lidt hjælp til, hvordan vi skal gribe det an.

Jeg (Per Sandholdt) tog duelighedsbevis i 1982. Kan vi få 
hjælp til lige at få genopfrisket denne viden?

Vi har nogle sejlere i klubben, som gerne vil have et kursus i 
praktisk natsejlads.

Skriv derfor til DFUs uddannelsesudvalg, Kai, Kirsten og Per. 
Så forsøger vi at hjælpe, og det vil være en glæde for DFU at 
få ”Søsat” nogle gode uddannelsesforløb, hvis formål gerne 
skulle resultere i:

At øge sikkerheden til søs.
At arbejde for et godt miljø på vandet og i havnene.
At støtte og hjælpe klubberne og medlemmerne.
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D
er er kommet en ny app til din mobiltelefon, som kan 
gøre turen på vandet mere sikker. 
Du kan gratis downloade den helt nye SejlSikkert 
Alarm app, så du kan slå alarm fra vandet med et 

enkelt klik på mobilen. Appen opgiver din position via mobilens 
GPS, så redningsmandskabet ved præcis, hvor de skal sende 
hjælpen hen og derved spares tid på unødig eftersøgning. 

Derudover kan tiden mindskes for opholdet i vandet, hvis 
dette skulle være situationen. Appen, som er en ekstra sikker-
hed til dig, der bruger mobilen som livline til land, kan fås til 
både iOS og Android.

Ud over den hurtige adgang til at tilkalde hjælp, kan appen 
også sættes til at tracke din sejlrute, fx hvert femte minut, så 
man kan spore din færden, hvis der skal sættes en eftersøg-
ning i gang. 

Sidst men ikke mindst kan du lave en sejlplan med et tids-
punkt for din forventede tilbagevenden til land, og hvis du ikke 
reagerer på det givne tidspunkt, modtager dine pårørende en 
sms. De pårørende kan så reagere på dette og slå alarm, hvis 
de ikke kan få kontakt til dig. 

Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden står bag lanceringen 
af appen til sejlere, fritidsfiskere og alle andre, som bruger 
vandet. Der er mange, som ikke har særligt udstyr til nød-
opkald, men benytter mobilen som eneste livline til land. 

For dem er det en markant opgradering af sikkerheden, at 
appen automatisk sender informationer om position til red-
ningsmandskabet og giver mulighed for, at de pårørende på 
land kan følge turen.

I DFU håber vi derfor, at rigtig mange medlemmer vil down-
loade appen, så den er klar på mobilen, hvis der skulle blive 
brug for den. Appen er et supplement til de øvrige kommunika-
tionsmidler som feks. VHF, PLB'ere – men ikke en erstatning.

Appen kan naturligvis ikke stå alene, så en redningsvest 
med lys samt pangfarvet tøj er stadig vigtigt for, at rednings-
mandskabet nemmere kan få øje på dig i det mørke vand. 

Download SejlSikkert-Alarm til din mobiltelefon og brug den. Det kræver så lidt af dig,  
og kan gøre en kæmpe forskel den dag uheldet er ude.
AF REDAKTIONEN

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD 
 OG TRYGFONDEN  
 HAR LANCERET
 EN NY ALARM-APP

Det er Søfartsstyrelsen, der har indgået aftale 
om at få appen til Danmark. Appen bruges  
allerede i andre lande under navnet SafeTrx, 
bl.a. i Sverige, Norge Irland, England, Holland 
og Tyskland. I 2018 hjalp SafeTrx med 551  
missioner globalt. Hvis du sejler uden for 
dansk farvand, kan du downloade SafeTrx,  
som er den internationale version af appen. 

Over 10.000 mennesker har downloadet app'en, 
siden den kom på markedet i foråret 2019.

For hvis du er blevet nedkølet af vandet, kan det være svært 
for helikopter med deres termisk kamera at få øje på dig uden 
lys. Appen vil gøre JRCC's missioner mere effektive.

Hos JRCC forventer Thomas Bonde Madsen, der er opera-
tionsofficer, at appen vil være med til at spare vigtige minutter 
ved fremtidige redningsaktioner:

- Noget af det første, vi spørger om, når vi modtager et 
alarmopkald, er positionen, så vi kan sende hjælpen afsted. 
Det er ikke altid, at sejleren eller den pårørende kender den, 
eller også kan de være for chokerede til at svare klart på vores 
spørgsmål. Det koster dyrebar tid, og derfor vil appen betyde, 
at vi kan sende redningsmandskabet afsted i stort set samme 
sekund, som vi modtager alarmopkaldet. 

- Det vil også have betydning, hvis der findes en tom båd 
drivende, og vi skal sætte en eftersøgning i gang efter savnede 
personer. Så kan vi bruge trackingen af sejlruten til at spore os 
ind på, hvor eftersøgningen skal sættes i gang i modsætning 
til i dag, hvor vi nogle gange mangler information og derfor er 
nødt til at afsøge et meget stort område og derved miste tid, 
fortæller Thomas Bonde Madsen.
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Med SejlSikkert Alarm appen kan du:

·  Registrere din båd med foto og kendetegn

·  Tilknytte et antal nødkontaktpersoner fra din mobils adressebog

·  Tracke din rute, så redningsmandskabet kan spore din færden 

·  Slå alarm med en enkelt klik på mobilen

·  Oprette en sejlplan med rute og ankomsttidspunkt

·  Sørge for, at dine pårørende får besked,  

 hvis du ikke melder i appen, at din tur er godt afsluttet

· Dele din sejlrute med op til seks af dine venner.  

 Hvis I fx alle er på tur og skal mødes i en havn  

 i hver jeres båd, så kan I tracke hinanden  

 og se, hvem der ankommer hvornår.

App'en installeres nemt på din mobil
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42

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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AF HENRIK DAMSGAARD LOVMAND

SOMMERFERIEDAGBOG:
 PÅ SEJLTUR MED  
HENRIK DAMSGAARD LOVMAND

D
et her er en beretning om, hvordan en sommerferie 
kan se ud, når man er ejer af en lille trailer- eller 
mikrobåd. Ordet ”mikrobåd” har jeg lånt fra bilernes 
verden, og direkte overført kan man vel godt sige, at 

båden er i kategori med Skoda Citigo og VW Up – skrabet, primi-
tiv og billig, men alligevel et fartøj, som kan give mange glæder.

Båden, jeg har tilbragt nogle hyggelige dage i, er min Cre-
scent 535 Classsic, som jeg købte for 5 år siden i Herning. 
Båden står på trailer hjemme i min indkørsel – og er altid klar 
til udrykning.

Sejlerferien består af småbidder hist og her. Heriblandt en 
familietur til Bornholm og hyggelig teltferie i Nibe. Men vi star-
ter i Aalborg. 

TALL SHIPS RACE I AALBORG
Som gammel Aalborg dreng er det bare noget særligt, når al-
verdens fuldriggede skoleskibe besøger sin gamle hjemby. Jeg 
var besøgende til TSR allerede tilbage i 1999 - dengang hed det 
Cutty Sark – Tall ships race. Og jeg husker det, som var det i dag. 

Den følelse af at ligge ude på fjorden blandt massevis af 
andre lystbåde – og så opleve et kæmpe festfyrværkeri fra 
vandsiden. Efterfulgt af tumulten da alle lystbåde gik tilbage til 
havnene i Aalborg Vestby. Som mere uerfaren var der rigeligt 
med røde og grønne lanterner at forholde sig til.

Jeg har sidenhen også besøgt TSR, men i år skulle der ar-
rangeres drengetur til Aalborg. Jeg inviterede min gode kam-
merat Rasmus med til et par hyggelige dage på Limfjorden. 

Vi skulle mødes ved slæbestedet i Nibe, da vi forudsagde et 
vist ragnarok trafikmæssigt i Aalborg. Derudover fik vi samtidig 
lidt reel sejlads. Men som sædvanlig kører Rasmus ”Frederiks-
havnertid”, der åbenbart er en time forskudt i forhold til dansk 
sommertid – som altid en time for sent. 

Kiki var søsat, tanken var fuld, og køleskabet spændt til 
bristepunktet med kolde humleholdige drikke, da Rasmus viste 
sig på havnen. Efter at have bugseret en snekke til modsat 
ende af havnen, hvor åbenbart kun bakgearet virkede, satte vi 
kursen mod Nibe bredning. Fantastisk sejlervejr og godt humør 
lagde grundtonen til et dejligt døgn.

Efter et par timers sejlads nåede vi Aalborg, og så tøffede vi 
ind i min gamle hjemhavn – Vestre Bådelaug, hvor der var pænt 
fyldt op. Men her er bådstørrelsen faktisk en fordel, så vi fik os 
klemt ind ved siden af nogle unge fyre i en speedbåd med en 
gammel Evinrude motor, som vist ikke var helt stabil. Efter de 
havde pillet nogen tid, kunne de holde liv i dyret, og så sejlede de 
ud igen. Vi stak dem vores mobilnummer, hvis de nu ikke havde 
fået skruet de rigtige steder. Vi hørte dog ikke fra dem mere. 

Vi fik noget frokost og sejlede så ud på fjorden for at se de 
flotte skibe. Der var masser af koncerter og andre aktiviteter, 
men på den måde er vi jo lidt fanget på vandet. Havnescenen 
kunne dog ses og høres fra båden. 

For at udnytte tiden sejlede vi ud til oliehavnen, hvor vi faktisk 
fangede mange stegetorsk tilbage i 90érne. Vi besluttede at kigge 
ind i Tunnelhavnen - en lille havn som ligger lige op ad Limfjords-
tunnelen. Havnen er i øvrigt - så vidt jeg ved - medlem af DFU. 
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Havnen er super hyggelig, men desværre ødelægger motor-
vejsstøjen den gode stemning. Larmen er virkelig anmassende. 
Efter et par øl tog vi en lille lur. Men hvad der skulle have været 
en lille lur, blev en 2 timers lur – og vi vågnede lidt fortumlede. 

Vinden havde frisket lidt op, og vi sejlede hen mod broerne 
igen, da vi havde indset, at det ville blive træls at vippe rundt 
ude på vandet indtil fyrværkeriet. Vi forsøgte at fortøje ved 
spritfabrikken, men måtte indse, at vores lille båd ikke magte-
de det med den vindstyrke. Vi sejlede derfor ind i Skudehavnen 
og besøgte Aalborg Street Food. 

Kl. 23.15 sejlede vi ud for at se fyrværkeriet. Vi lå vest for 
Limfjordsbroen med perfekt udsigt. Kl. 23.30 gik det løs. Det 
er en oplevelse som skal …. opleves. Danmarkshistoriens 
største fyrværkeri var bare fedt. Da det var ovre, blev der tudet 
i alle skibshornene. Og jeg må indrømme, at KIKI´s lille horn 
lyder noget forkølet sammenlignet med Sørlandets.

På vej tilbage til Skudehavnen drøftede vi kortvarigt at for-
sætte direkte til Nibe, da vejrudsigten for lørdag ikke var så 
god. Vi valgte dog at tage et par timers søvn, inden turen gik 
vest på igen. 

Kl. 6 næste morgen sejlede vi mod Nibe. Vejrudsigten lovede 
et par timer med tørvejr og rolige vindforhold. Velankommet til 
Nibe fik vi morgenmad og båden blev taget på trailer. Vi skiltes 
pænt trætte, men glade for endnu en dejlig tur på Limfjorden.

Udsejlet 35,5 sømil, forbrugt 25L benzin

SOMMERFERIE MED FAMILIEN PÅ SILKEBORG SØERNE
To dage efter TSR gik turen mod Skyttehusets Camping, som 
ligger ud til Svejbæk snævringen i Søhøjlandet. Båden var fuldt 
læsset med telt og campinggrej, og turen gik ned til slæbe-
stedet ved Ludvigslyst. Vist nok det eneste gratis slæbested i 
Silkeborgsøerne. 

KIKI blev søsat, og sønnen og jeg sejlede over til camping-
pladsen. Fruen havde den tvivlsomme fornøjelse at køre bil 
med bådtrailer samme sted hen. Hun er ikke stor fan af at køre 
med bådtrailer, men i tom tilstand går det dog lige.

Båden blev i de fire dage, vi var der, brugt til hyggeture til 
Silkeborg og til den største af paradisøerne i Borresø. Her 
kommer bådens lave dybgang virkelig til sin ret, da den kan 
trækkes helt ind til brinken. På øen hænger der en gammel 
tov-gynge, hvor man kommer overraskende højt til vejrs.  
Mødrene måtte lukke øjnene mere end en gang, når ungerne 
blev væk i nabotræets krone.

En dag sejlede vi ind i Knudsø, som har en overraskende vand-
dybde på næsten 30 m. Længst inde ligger en lille sejlklub med 
flere kølbåde. Det kan stadig undre mig, at der findes så mange 

kølbåde og speedbåde på søerne, når man nu kender dybderne 
og hastighedsbegrænsningen på 8kn – mange steder 5kn. 

I Knudsø var vi ude og bade. Min kammerats mindste søn 
var også ude at soppe, altså indtil Nikolaj viste ham de pænt 
store aborre yngel, som svømmede omkring hans fødder – så 
stoppede den badetur.

Efter fire dage på camping gik turen hjemad. Fruen måtte 
returnere med traileren til slæbestedet, nu med en masse 
klagen over små, smalle og snoede veje. Det var mega ubeha-
geligt at have trailer efter, sagde hun. Jeg måtte forsikre hende 
om, at traileren ikke er bredere end bilen, og at den følger efter 
helt automatisk.

I Ludvigslyst nedlagde hun veto mod at bakke, så her måtte 
jeg tage over. Vi trillede hjem efter nogle solrige og meget 
hyggelige dage. 

SINGLETUR PÅ LIMFJORDEN – LØGSTØR OG LIVØ 
BREDNING
Sidste togt i dette års sommerferie var en alenetur med ud-
gangspunkt i Branden v/Fur. Familien ville ikke med, men der 
var frit lejde til at tage selv afsted. 

Normalt søsætter jeg i Handbjerg, men for at undgå for me-
get transport sejlads valgte jeg Branden som udgangspunkt. 
Det viste sig, at der var et rigtigt dejligt slæbested, hvor man 
dog skal forholde sig til færgetrafikken.

Afgang 14.20 med østlig kurs ud af Fur Sund og herefter 
mod kompasafmærkningen ved Livø Tap - en af de afmærk-
ninger, man skal respektere selv i min båd, hvis man ikke vil 
lande på nakken af en sæl. 

Efter en kort rundtur i Rønbjerg Havn fulgte jeg kystlinjen tæt 
op nordpå mod Trend og Lendrup. Jeg tog udfordringen op med 
at udfordre Løgstør Grunde, og jeg kunne faktisk sejle forbav-
sende tæt på land. Jeg kom helt tæt på de gamle kanalbetjent-
huse, hvor Frederik den VII's kanal oprindelig løb ud i fjorden. 

Længere nord på kom vanddybden dog under en meter, og 
jeg var faktisk nede på 0,6 meter, inden jeg nåede Løgstør 
rende – 2 grønne bøjer fra Løgstør. Igen dejligt med en båd, 
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som kan sejle i gummistøvle dybt vand, hvis motoren er løftet.
I Løgstør gik jeg ind i kanalhavnen, som jeg synes rigtig godt 

om, og fortøjede uden for Limfjordsmuseet. Her fik jeg besøg 
af storebror og far, som sejlede med mig ud ad kanalen, så 
langt vi kunne.

Aftensmaden var gryderet og pasta tilberedt på trangia. 
Pantry er ikke eksisterende. Det er mig ubegribeligt, at der 
ikke er en kiosk på havneområdet. Man er dømt til at ”gå halv-
vejs til Aggersund” for at komme til nogle dagligvarebutikker. I 
den forbindelse var jeg dog glad for, at jeg havde rigeligt med 
brændstof med. Ellers skulle det slæbes samme distance.

Jeg gik til køjs med åben kaleche. Jeg elsker nemlig shelter, 
så det giver lidt det samme.

Næste morgen tog jeg en frisk beslutning om at sejle mod 
Ejerslev på Mors. En havn, jeg har hørt meget godt om, men 
aldrig besøgt. En tur på 2,5 timer tværs over Løgstør bredning. 
På vej ud af renden mødte jeg redningsbåden fra den nye DSRS-
station i Løgstør. Det er rigtig dejligt, at der er kommet den mulig-
hed for hjælp af frivillige. 

Da jeg lå ret nord for Livø, tænkte jeg den tanke, at nu er man 
vist så afsides, man kan komme på Limfjorden – og så døde 
motoren. Man når lige at tænke… 
hvor langt nåede den redningsbåd 
egentlig…. Men jeg drejede nøglen og 
dyret sprang i gang og fortsatte uden 
vrøvl. Hvis jeg skal være ærlig, forstår 
jeg stadig ikke helt, hvad der skete. 
Min 40hk Mercury EFI har aldrig svig-
tet før, så jeg blev lidt overrasket.

Velankommet til Ejerslev fandt jeg 
ud af, at der var havnefest netop 
denne dag – hvilket held. Det var et 
nyt koncept lavet af unge, som hed 
”Ejerslev dreaming”. Der var Fur fadøl, og mobildækningen var 
så dårlig, at eneste betalingsløsning - MobilePay - kun virkede, 
hvis man rendte op på en bakketop. Der røg vist en del gratis 
fadøl over bardisken på den konto.

Dagen gik med at hygge mig på havnen. Der kom et par 
unge kønne piger ned og spurgte, om det var mig, de kunne 
komme med på sælsafari. Et kort sekund var jeg ved at sige ja. 

Jeg mødte en ældre fyr, som var kommet sejlende i en 14” 
sjægt. Han havde kun en lille gps med og intet lokalkendskab. 
Han sagde han var fra Norge, men havde altså ikke sejlet fra 
Norge. Et øjeblik blev jeg ellers ret imponeret. Han havde kun 
sejlet fra Amtoft. Men det var alligevel lidt sejt at sejle rundt i  
en åben træjolle med spidstelt. Sammenlignet med den er 
selv KIKI en luksusliner.

Senere på aftenen faldt jeg i snak med nogle unge men-
nesker, som gerne ville se stjerneskud. Men jeg måtte skuffe 
dem med, at der skulle være overskyet hele natten. Så ville de 
gerne se morrild, men det mente jeg nu krævede en lidt højere 
promille, end de havde. 

De fortalte, de var på teltferie i Ejerslev og skulle tilbage til 
storbyen i morgen søndag. Jeg spurgte, om de mente Nykøbing 
eller Thisted, men nej de mente selvfølgelig København. Accen-
ten fornægtede sig ikke, men derfor kunne de jo godt få lidt gas. 

Jeg gik til køjs ved midnatstid - glad over, hvor åben verden 
er, hvis man tager imod den. Jeg må i den forbindelse også 

sande, at når man kommer sejlende i 
en lille båd, så åbner det nogle døre, 
som en større båd måske ikke gør. At 
man så sommetider går under havne-
lejeradaren, er jo også kun et plus.

Næste morgen vendte jeg næsen 
hjemad igen. Jeg ville besøge Fur 
Havn, men inden da prøvede jeg at 
følge kysten helt tæt for at finde en 
anløbsbro med adgang til Fur bryg-
hus. Det lykkedes ikke – men jeg fik 
vist også nok aftenen forinden. 

Fur Havn er lige en tand for erhvervspræget for mig. Alle 
kajanlæg kræver to meter fribord, hvis man gerne vil lægge 
langskibs. Efter et kort frokostophold sejlede jeg over til bil og 
trailer i Branden – og kørte hjemad.

Det var så min herlige fire-ugers sommerferie. Man får aldrig 
sejlet nok, men jeg går alligevel den mørke tid i møde med en 
god mavefornemmelse om, at jeg har fået brugt båden.

Efter fem år med KIKI har jeg dog valgt at sægle båden. Jeg 
ønsker mig noget større og lidt mindre primitivt. Derfor kan I 
finde min ”mikrobåd” senere i bladet, når I når til Skipperkisten.
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▪  Jeg har besluttet at sælge båden 
for 98.500

▪  Ønsker mig noget større og  
lidt mindre primitivt efter 5 år  
med KIKI.

▪  Giv et kald på 27136383 hvis  
den har interesse – kan også  
findes på Gul & Gratis
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Siden sidst er der sket ændringer i medlemssekretariatet. Efter ønske fra formanden  
blev Asta Jørgensen stemt ud af bestyrelsen ved sidste generalforsamling. 
AF REDAKTIONEN

 DFU
 BYDER VELKOMMEN TIL
 DIT SEKRETARIAT

V
ores aftale med Asta var, at hun skulle passe  
sekretariatet i to måneder her i sommer. Hverken 
Torben Lindkvist, der blev valgt ind i stedet for  
Asta, eller Bent Hansen ønskede at træde ind  

i sekretariatsarbejdet, hvorfor det blev besluttet at sætte  
Dit Sekretariat på opgaven.

Derfor er telefontiden ændret til hverdage mellem 9.00  
og 16.00. I vil oftest få Martin eller Bettina i røret, når I ringer 
på 7022 9195, der er vores hovednummer.

Samtidigt har Kirsten Hansen meddelt os, at hun ikke  
længere kan afse tid til sekretariatsarbejdet, hvorfor hun er 
gået ud af det. Jeg skal være den første til at beklage det,  
da hun har gjort en kæmpe indsats for jer medlemmer  
igennem sit arbejde i sekretariatet.

Og så over i en anden boldgade: Vi har i øjeblikket omkring 
325 medlemmer med lovpligtig ansvarsforsikring. De vil ved 
næste års opkrævning igen blive opkrævet af AXUS, der vi-
deresender kontingent til os og holder os opdateret om jeres 
tilhørsforhold til AXUS.

Nogle af disse medlemmer har inden afklaringen om, hvor-
vidt deres både var ramt af den lovpligtige ansvarsforsikring, 

indbetalt kontingent til os. De får nu indbetalingen til os retur, 
og jeg skal her beklage den lange ekspeditionstid, der for 
størstedelen skyldes en manglende adgang til Nets. 

Dette skyldes en menneskelig fejl fra Danmarks Fritidssejler 
Unions side, hvor ledelsen burde have været hurtigere.

Men efterhånden som vi får jeres bankoplysninger ind, vil 
disse fejl blive rettet.

Lovpligtig ansvarsforsikring

Når du for fremtiden skal have fat sekretariatet,  
sidder Bettina Lykke Mikkelsen klar  

til at hjælpe dig ved telefonen.
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AF REDAKTIONEN

 KIRSTEN HANSEN
TRÆKKER SIG TILBAGE FRA 
 MEDLEMSSEKRETARIATET
På sidste bestyrelsesmøde meddelte Kirsten Hansen, at hun 
ville stoppe i medlemssekretariatet. 

Telefonpasningen har i de sidste tre år været varetaget af 
Kirsten og mig selv med så få skift som muligt, og så har Asta 
Jørgensen ellers taget sig af de fleste forsendelser. 

Den fordeling har fungeret fint, og Kirsten har ydet et stort 
arbejde til gavn for alle DFU-medlemmerne. 

Kirsten har utrætteligt været på dupperne, når det drejede sig 
om at få orden på jeres oplysninger om både og medlemsskaber. 

Vi vil komme til at savne hendes ekspertise på området, 
hvor hun var en god løsningsskaber. Hun vil dog holde mig i 
ørerne resten af året, hvor jeg kan drage nytte af hendes bog-
holdererfaringer.

Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til dig Kirsten for din 
uegennyttige og store indsats i medlemssekretariatet.
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HUSKER DU 
REDNINGSVESTEN?
TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd har tidligere på året udgivet pjecen ”Hændelser 
til søs og brugen af redningsvest 2018”. Heri kan man finde vigtig viden om ulykker på 
havet i 2018 og læse om danskernes brug af redningsvest.
AF CASPER HOLM 

Ulykkesstatistik i 2018:
▪  13 personer omkom ved fritidsaktiviteter til søs i 

2018
▪  70 personer anslås at have været ude for en alvor-

lig hændelse, som kunne have medført dødsfald, 
hvis redningen ikke var nået frem i tide

▪  750 personer anslås at have været udsat for 
almindelige hændelser som overbordsfald, kæn-
tringer, motorstop, brande, grundstødninger og 
lignende.

▪  3500 ikke-registrerede hændelser anslås, såsom 
grundstødninger og mindre motorproblemer, hvor 
sejlere f.eks. har hjulpet hinanden. 

2
018 var præget af en lang og særdeles varm og solrig 
sommer. Det gode sommervejr betød en markant 
forlængelse af sejlsæsonen, og det resulterede i en 
stigning af rapporterede hændelser til søs. 

På trods af det gode vejr skriver TrygFonden og Søsportens 
Sikkerhedsråd i deres pjece ”Hændelser til søs og brugen af 
redningsvest i 2018” dog, at antallet af druknede ikke steg i 
2018. 

Men spørger man forfatterne bag pjecen, hænger det ikke 
nødvendigvis sammen med, at sejlerne har fået større fokus 
på sikkerhed til søs. 

En undersøgelse viser, at procentdelen af fritidssejlere og 
fiskere, der bærer redningsveste ved ind- og udsejling, er 
faldende. I 2018 var det således kun 42% af de adspurgte, der 
havde iført sig redningsvesten, mens det i 2015 var 55%. 

Den nedgang stiller både TrygFonden og Søsportens Sik-
kerhedsråd sig spørgende til, og de gør i løbet af pjecen rede 
for en række andre undersøgelser. Undersøgelser, der viser, 
at redningsvesten er ganske nødvendig ved netop ind- og 
udsejling. 
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De fleste ulykker sker nemlig tæt på land. Og når det kom-
mer til dødsulykker i forbindelse med fritidssejlads og fiskeri, 
er det et faktum, at størstedelen af de registrerede tilfælde er 
sket tæt på land i de indre danske farvande. 

Derudover viser en spørgeskemaundersøgelse fra 2017, 
at 43% af fritidssejlerne og fiskerne tror, at redningsvesten er 
mindre vigtig, når vejret er godt. Men faktum er, at langt de 
fleste alvorlige hændelser sker i stille vejr. 

70 % af alle dødsfald i forbindelse med fritidssejlads og 
fiskeri er sket i stille vejr med en middelvind på 5 m/s eller 
mindre.

KVINDER ER BEDST TIL AT BRUGE VESTEN
Når det kommer til redningsvesten, har TrygFonden og Søspor-
tens Sikkerhedråd desuden undersøgt, om kvinder og mænd 
bruger den forskelligt. 

I pjecen kan man derfor læse sort på hvidt, at kvinder er 
bedre til at tage redningsvesten på end det modsatte køn. I 
2018 har 45 % af de adspurgte kvinder således svaret, at de 
har haft redningsvesten på, mens det for mændene kun gør 
sig gældende for 41 %. 

Derudover viser pjecen, at det særligt er mænd over 50 år, 
der udgør den største risikogruppe til søs. Kigger man på tal-
lene, er det i hvert fald oftest mænd over 50, der har fremgået 
på listen over omkomne i forbindelse med fritidssejllads og 
fiskeri i perioden fra 2009-2018.

For at imødekomme problematikken fremfører TrygFonden 
og Søsportens Sikkerhedråd afslutningsvist en række anbefa-
linger i deres pjece, som de kalder de fem sejlråd. Følger man 
disse sejlråd, vil man ifølge de to aktører mindske ulykkesrisi-
koen markant. De fem råd lyder som følger:

MEN HVAD MED DIG  
– HUSKER DU REDNINGSVESTEN?
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E
t stigende problem i Europa er større og større inte-
resse for at beskatte lystbåde. Fra den 1. maj 2019 
har Grækenland indført en ny afgift på lystbåde.
Arbejdsgruppen i EBA under navnet, ”End of boat  

life”, har været i dialog og til møde med EU Kommissionen.  
EU Kommissionen arbejder med sagen, og der er forståelse  
for vigtigheden af fælles regler på området. 

EU Kommissionen vil i 2019 tage initiativet til en konkur-
rence om nedbrydning og genanvendelse af udtjente både.  
Fra dansk side, er arbejdet med ”End of boat life” højt priorite-
ret, og vi gør, hvad vi kan for at forcere arbejdet frem mod en 
fælles EU-lovgivning på området. 

HVAD RØRER SIG I DE ANDRE MEDLEMSLANDE?
I Frankrig er der ved at blive indført en ny ordning, så alle kan 
komme af med deres gamle både gratis. På næste EBA-møde vil 
der komme en præsentation af den ”Franske model” for ”End of 
boat life”. Modellen er primært finansieret via afgifter på ny- 
producerede både, importerede både samt skatter og afgifter. 

Fra England blev der rapporteret om problemer med overhol-
delse af trafiksepareringskorridorer i Nordsøen samt problemer 
med livliner, der var ISO godkendt. 

I Tyskland er der forsøg i gang med en ny miljøvenlig bund-
maling. Det mest lovende produkt, som er det samme produkt, 
som jernbanerne bruger til at beskytte deres togvogne mod 
graffiti, vil blive testet i stor skala i den kommende sejlsæson. 

I Spanien er der indført nye forsikringsregler, som også 
omfatter udlændinge, der sejler i spanske farvande samt nye 
miljøkrav til sejlerne, som blandt andet betyder, at det ikke 
længere er tilladt at ankre i flere områder.

KONTINGENT OG SOCIALE MEDIER
På mødet blev det diskuteret, om EBA skulle have en Facebook 
og Twitter-profil. Alle ønskede disse profiler, men der var p.t. 
ikke ressourcer til at oprette og vedligeholde dem. Det blev 
besluttet, at der blev oprettet en fokusgruppe, som skulle 
komme med et oplæg til, hvad og hvordan en Facebook eller 
Twitter-profil kan oprettes og drives af EBAs sekretariatet. 

Europæisk Bådråds (EBA) forårs møde foregik på Malta. EBA-mødet foregik i en meget 
åben og imødekommende atmosfære, der for DFU var givende, og som bragte ny og 
god viden og forbindelser til andre bådorganisationer rundt omkring i Europa.
AF REDAKTIONEN

EBA-MØDE PÅ MALTA
SÆTTER FOKUS PÅ
BESKATNING AF LYSTBÅDE
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EBA skal have opdateret sin hjemmeside. Prisen for denne 
opdatering udgør kr. 75.000-, som tages fra EBAs kapital. Når 
opdateringen af hjemmesiden er foretaget, vil hjemmesiden 
blive forbedret og udbygget efter ønske fra medlemsorganisa-
tionen.

Det blev foreslået at hæve kontingentet fra 2020 med 0,10 
cent pr. 100 medlem. Primært på grund stigende omkostnin-
ger til hjemmeside, transport i forbindelse med møder, og fordi 
RYA ikke i længden kan drive EBAs sekretariat gratis. 

Den endelige beslutning om at hæve kontingentet vil blive 
taget på oktober mødet i EBA. Hvis kontingent til EBA hæves, 
vil det herefter udgører et fast gebyr på 480 euro plus 1,7 
euro pr. 100 medlemmer. 

DFUs medlemskab af EBA koster hvert medlem af DFU 
under 5 kr. pr medlem pr. år. Grunden til, at forslaget om kon-
tingent forhøjelse ikke kunne vedtages på mødet, var, at flere 
mødedeltagere ikke havde fuldmagt med til at stemme for 
en kontingentforhøjelse. Som konsekvens heraf fremsatte de 
nordisk lande et fælles forslag om, at mødedeltagere fremover 
har fuldmagt med, så de kan stemme for kontingent forhøjel-
ser mv.

Der var desuden anmodning fra to nye sejlsportsorganisatio-
ner om medlemskab af EBA. Desværre var der også en anmod-
ning om udtrædelse af EBA. Alle tre anmodninger blev godkendt.

Herudover blev der vedtaget en strategisk arbejdsplan for 
EBA for de kommende fire år.

HVORFOR ER DFU MEDLEM AF EBA?
Til sidst fulgte et indlæg om ”Autonomy Ships” som er andet 
end ”Mandskab væk fra skibene”. I Norge vil der komme et 
skib i drift sidst på året, først med mandskab og herefter er det 
planen, at skibet skal sejle uden mandskab.

 Planen er at sætte skibet i drift i Oslofjorden. I begrebet 
”Autonomy Ships” ligger også planer om at udvikle skibe, der 
er meget mere miljøvenlige. Planerne er, at skibene skal være 
drevet af strøm, vind osv. 

Den menneskelig faktor er ikke altid positiv. De fleste ulyk-
ker til søs skyldes trods alt menneskelige fejl. EBA vil følge 
udviklingen nøje og komme med forslag til regler mv., så 
det sikres, at små lystsejlere ses og håndteres forsvarligt af 
”Autonomy Ships” uden ekstra omkostninger og risiko for 
lystsejlerne.

Formålet med DFUs medlemskab af EBA er at deltage i et 
fælles forpligtigende samarbejde, der arbejder for at fremme 
fritidsfartøjer i hele Europa og holde regler, forskrifter eller 
begrænsninger til et minimum. 

En del af EBA’s ressourcer bruges på et meget nødven-
digt lobby-arbejde over for EU og på at løfte niveauet  
for fakta oplysninger om fritidsfartøjer rundt om i medlems-
organisationerne. EBA har medlemskab af 25 nationale  
forbund, som samlet repræsenterer interesserne hos  
mere end 1,5 millioner fritidsfartøjer og 20 millioner aktive 
deltagere i Europa.
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AF BENT HANSEN

DFUS REVIDEREDE Y3 UDDANNELSE  
- ET NØDVENDIGT TILTAG ELLER EN UNØDVENDIG SKÆRPELSE?

Kompetencedialogmøderne i 2018 besluttede, at et revisions-
arbejde for Y3 uddannelserne var nødvendigt for at tilpasse og 
ensrette prøverne i Øst og Vestdanmark efter erfaringerne og 
behovet for at styrke enkelte elementer i uddannelsen.

To arbejdsgrupper, én i Øst og én i Vest, udførte et flot arbej-
de, der efterfølgende blev sammenfattet under ledelse af Jørgen 
Eriksen fra Frederikshavn. 

I undervisningssæsonen 2018 er seks Y3 hold blevet under-
vist i og har gennemført prøven efter det nye koncept.  Afprøv-
ningerne konkluderede, at der var tilfredshed med ændringerne, 
og forslagene til forbedringerne er indarbejdet.

HVAD ER ÆNDRINGERNE SÅ I STORE TRÆK?
Teoretisk er betjening i radar med plotning samt betjening i de 
elektroniske navigationssystemer underlagt forstærkede krav.

En væsentlig tilføjelse er en ruteplanlægningsopgave, hvor den 
kursusansvarlige definerer en sejlads opgave fra AA til BB i et 
tidevandsområde. Opgaven skal indeholde elementerne i under-
visningskravet og afleveres til censoren før prøven. Censorens 
operationelle interview vil tage udgang i opgaves løsning. 

Opgaven kan løses i en tre-mands-gruppe eller enkeltvis. 
Flere kursudbyderer har udtrykt tilfredshed med ændringerne og 
ser det som en forbedring af undervisningen, og for mange er 
det kun praksis de selv følger.

HVAD MED DEN SÅKALDTE STOPPRØVE FREMOVER?
Prøven udvides med spørgsmål i radar og elektronisk navigation 
og tiden ændres til 45 minutter. 

På DFUkc.dk, under Vejledning, er den reviderede Y3 uddan-
nelses plan lagt ind med et eksempel på, hvordan en ruteplan-
lægning kan udarbejdes.

YDERLIGERE INFORMATION OM ”DEN REVIDEREDE
NYE Y3” UDDANNELSES PLAN.
Vi har modtaget en del reaktioner på ændringen, og det er dej-
ligt, at planen er vel modtaget. Specielt fordi det er en tiltrængt 
styrkelse og tilpasning. 

Enkelte har kommenteret, at pensummet for radar og elektro-
nisk navigation er udvidet med op til 300 sider i lærebøgerne!

Sådan kan det opfattes, men det er hverken intentionen eller 
korrekt.  I DFUs uddannelsesplaner referer vi til den taksonomi-
ske trappemodel, hvor ordene:

Betjening af - Forståelse for og Kendskab til - henviser til 
trin 3 i modellen, og dermed også kravene til den efterfølgende 
prøve. Heraf fremgår indlæringsdybden.

"I den tid jeg har haft med de maritime uddannelser at gøre 
har det i navigation og vagttjeneste i princippet været det sam-
me pensum man skulle igennem om man tog en kystskipper, 
fiskeskipper af 3. grad eller en Y 3 eksamen", siger tilsynsfører 
for yacthskipperuddannelserne, Jørgen Chr. Jensen.

DET ER OGSÅ KORREKT, AT FORUDSÆTNINGEN FOR 
AT INDSTILLE SIG TIL EN Y 3 PRØVE ER ÆNDRET TIL 
MAN NU SKAL HAVE BESTÅET DUELIGHEDSPRØVEN I 
SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE..
Hvorfor nu det?  

Tidligere har kravet været, at en bestået Speedbådsprøve var 
adgangsgivende til Y3 med argumentet, at Dueligheds Teorien 
blev gennemgået i Y III pensummet. 

Desværre har det vist sig, at dette ikke altid har været gen-
nemført tilstrækkeligt i undervisningen, og flere elever har ikke 
kunnet bestå den efterfølgende skriftlige prøve. Mange af de 
ikke beståede elever havde alene et speedbådsbevis. 

Argument at et 10-15 år gammelt duelighedsbevis ikke er 
meget bevendt og at det indlærte vil være glemt, modsiges af, at 
eleven hurtigere fanger indlæringsdybden fra deres oprindelige 
kursus, der er dybere end orienteringen fra intensive speedbåds-
kurser.

Kursudbydere kan naturligvis også indstille elever med en 
bestået speedbådsprøve til duelighedsteoriens delprøve, efter 
teorien er repeteret på Y3 kurset, og herved udløser et adgangs-
givende duelighedsbevis 

LIGGER UDDANNELSESPLANEN SÅ FAST NU?
Uddannelsesplaner skal være dynamiske og afspejle behov 

som følge af udviklingen i den maritime verden, hvorfor vi kun 
kan sige nej. Forvent dog ikke umiddelbare ændringer.
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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.



HVAD SKAL 
DU HUSKE, 
NÅR DU 
FORTØJER 
DIN BÅD?

20 FRITIDSSEJLEREN · NR. 3 · SEPTEMBER 2019



 FRITIDSSEJLEREN · NR. 3 · SEPTEMBER 2019 21

HVAD SKAL 
DU HUSKE, 
NÅR DU 
FORTØJER 
DIN BÅD?

Det kan være vanskeligt for selv den erfarne sejler at fortøje en båd sikkert.  
Fortøjningsmulighederne er nemlig så forskellige, at dét, der er rigtigt det ene sted,  
ikke duer det andet. Men fortvivl ej. Her får du et lille overblik over de mange muligheder.
AF CASPER HOLM 

N
år det kommer til at fortøje sin båd, kræver det 
omtanke og viden. 

Omtanken må du selv sørge for, men den nødven-
dige viden vil du kunne få ved at rådføre dig med  

mere erfarne sejlere.
Men det ændrer ikke ved, at der fra tid til anden sker for-

tøjningsskader. Årsagerne hertil er forskellige, men der findes 
alligevel en række meget "almindelige" forklaringer.

Det kunne f.eks. være, fordi ”fortøjningerne sprang”, ”båden 
huggede ind mod bådebroen og sank”, ”linen sprængtes eller 
blev skamfilet”, ”klodsen holdt ikke” eller ”ankertovet braste  
og båden drev ind mod stenene”. 

Alle disse årsager hører man fra tid til anden, når snakken 
falder på fortøjningsskader. Men hvordan kan man sikre sig 
mod, at det ikke sker for en selv? Jo, det kan man gøre ved at 
have fokus på nogle af de følgende ting.

PULLERTER, KRYDSBOLTER OG ØJEBOLTE
Et godt udgangspunkt, når vi snakker fortøjning, er, at man 

altid skal fortøje, som om man venter storm. 
Hvis vi skal være lidt mere specifikke, så gælder det for pul-

lerter, krydsbolte og øjebolte mm., at de skal være så store, at 
fortøjningerne kan gøres ordentligt fast i dem. Derudover skal 
de være så stærke, at de kan modstå kraftig påvirkning – her-
under bugsering. 

De skal være glatte og runde, så tovværket ikke udsættes for 
unødig skamfiling. Fastgørelsen til bådens skrog skal desuden 
være udført med gennemgående bolte, sikrede møtrikker og 
med indvendige forstærkninger, der kan hindre løsrivning selv 
ved kraftige ryk. 
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TOVVÆRKET
Tovværket som anvendes ved fortøjningen, skal kunne modstå 
træk og kunne tåle pludselige påvirkninger, skamfiling, sollys 
og forrådnelse. Tovværket skal være bøjeligt og elastisk, men 
uden at kunne strække sig for meget.

Nu til dags er tovværket næsten altid fremstillet af syntetisk 
materiale, som vi i daglig tale kalder for "nylon". Det er imid-
lertid ukorrekt og kan give anledning til misforståelser. Der 
findes forskelligt syntetisk fremstillet tov som f.eks.:
•	 Polyester	(terryline,	dacron)
•	 Polyamid	(nylon,	perlon)
•	 Polypropylen
•	 Polyeten

Bedst egnet til fortøjningsmateriale er tovværk af den langfibrede 
polyester- eller polyamidsilke. Man kan dog udmærket anvende 
tovværk fremstillet af armeret polyesteruld, langfibret polypropy-
len eller polyeten, når det blot har en større dimension. 

For yderligere information om tovværkets dimensioner kan 
du besøge vores hjemmeside – dk-dfu.dk

Og husk - risikoen for skamfiling af tovværket er størst, hvor 
det gnaver mod halekæber, forstag, klyds, brokanter og lignen-
de. Derfor bør det beskyttes ved beklædning på udsatte steder.

ÆNDRING AF VANDSTANDEN
Ændringer af vandstanden må tages i betragtning ved fortøj-
ning mellem faste broer og mellem bro og bøje. Det er vigtigt, 
at fortøjningernes længde er tilpasset således, at båden kan 
følge vandstanden, så båden ikke risikerer at blive "hængt" 
ved lavvande eller "druknet" ved højvande, og pullerter, kryds-
holter osv. løsrives.

Sørg også for, at fortøjningerne ikke kan glide af fortøjnings-
pælen ved ændringer af vandstanden. Det kan du gøre ved at 
forsyne pælen med en slags stopklods- eller tværstok.

"Fortøjer" du ved at hale båden på land, så få den halet så 
langt op, at højvande, sø eller dønning i intet tilfælde kan nå den.

Og husk – glat tovværk bør sikres særligt godt:
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FORTØJNING PÅ SVAJ I BØJE
Bøjelinens længde skal tilpasses på en sådan måde, at båden 
ved søens bevægelse ikke kan løfte bøjen eller flytte bøjeklod-
sen. Linen må dog ikke være så lang, at den kan vikle sig ind i 
bøjekæden. 

Som en tommelfingerregel gælder det, at linelængden skal 
svare til en tredjedel af bådlængden. Hverken almindelige eller 
selvlåsende karabinhager må anvendes ved fortøjning på svaj, 
da bådens drej om bøjen kan bevirke, at hagen vrides over.

Det er vigtigt, at bøjelinen beskyttes godt, så skamfiling 
undgås. Efterlad aldrig en flydende line i bøjen. Din egen eller 
andres skrue kan komme til at fange den.

BØJENS EGENSKABER
Bøjens egenskaber er af stor betydning for fortøjningens ela-
sticitet. 

Bøjens størrelse og opdrift må være tilstrækkelig til, at den 
kan bære kæden, men samtidig skal den kunne trækkes ned 
under havoverfladen ved hårdt vejr eller ved andre større be-
lastninger.

Bøjelinen bør i den ende, hvor den skal fastgøres til bøjen, 
være forsynet med en øjesplejs med kovs, (kovsen for et undgå 

skamfiling) og derefter sjækles i bøjen med en sjækel, der 
sikres mod at kunne åbne sig.

Bøjens fastgøringsled skal have dimensioner, så de kan tåle 
kraftige påvirkninger og vridninger i alle retninger.

Vil du gerne vide mere om DFUs fortøjningsideer, vil vi anbe-
fale, at du besøger vores hjemmeside. Her kan du blandt andet 
læse om tips til kædes levetid, om vigtige regler med hensyn til 
ankring og meget, meget mere. Rigtig god fornøjelse, skipper. 
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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, auto-
styrer, elektrisk ankerspil, Harken II rulle, Oliefyr m.m.

Henvendelse: Søren Toft  Tlf: 24 21 20 06

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 generator. 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

køb og salg for medlemmerne

Crescent Classic 535 
Hysterisk velholdt kabinebåd i den velkendte nordiske 
kvalitet - kan ikke sammenlignes med polske både i 
sprøjtestøbt fiber. 
Brenderup 1000kg landevejs trailer (2014) som lige har 
fået udført bremseudskiftning, samt tjek af lejer. Traileren 
har et el-spil (Ninja Warrior) med både kablet og trådløs 
fjernbetj. og syntetisk reb. 
Motoren er en moderne indsprøjtningsmotor fra Mercury på 40 hk, hvilket ikke kræver speedbådscertifikat og dyr ansvarsforsik-
ring. Meget brændstoføkonomisk, mellem 0,5-0,7l/sømil). Motor har selvfølgelig elstart og powertrim. Motor er gennemskyllet 
med ferskvand efter hver tur, og løbende serviceret. (gearolie, motorolie og oliefilter er skiftet hvert efterår.) Impeller skiftet i 2018 
og nyt brænstoffilter/vandudskilningsfilter er monteret i år. Båden er i min ejertid opbevaret i hal hver vinter. 
Indbygget 40L tank med tankmåler. 
Båden har ultrafllex hydraulisk styrring som er super dejligt 
Der medfølger ældre Garmin farveplotter og fishfinder med log/temp. Samt nyere Garmin i100 VHF med DSC. Der er monteret 
holder til tablet. 
Båden står rigtig flot i skrog, og har aldrig været bundmalet.  
Båden er perfekt for den lille familie, eller til dig som ønsker en håndterlig båd for en person. Vi har sovet 4 mand i båden (3 
voksne og 1 barn), men 2 voksne og 2 børn er nok mest optimalt. 
Kalesje er nyrenset og impregneret professionelt. 
Der er to nyere Excide dual batterier monteret, dog uden fancy skillerelæ. 
Båden er CE godkendt i Cat C, hvilket betyder den er meget stabil, også når vinden er frisk. Den har højt fribord, og er rigtig sikker 
at have børn med ombord i. 
Båden sejler på toppen 23-24 knob med en mand og let oppakning. Men sejler helt støjsvag og behagelig ved 5-6 knob og med 
et meget lavt forbrug. 
Der er anker med blytov, fortøjninger, fendere og sikkert noget andet. 
Båden kan beses, lugtes og røres ved gratis, prøvesejlsads koster 1000,- som selvfølgelig modregnes i prisen ved salg. 
Seriøse bud er velkomne 

Henvendelse: Henrik Damsgaard Lovmand  Tlf: 27 13 63 83

Verens stand Næsten som ny Mærke Crescent

Vægt 700 Byggeår 2.010

Dybdegang 0,5 Antal kørte timer 300

Motorårgang 2.009 Motor Mercury motor

Lokation Holstebro Størrelse (fod) 18
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køb og salg for medlemmerne
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent 

•  Som dirigent blev enstemmigt valgt Frantz Dolberg (FD).
•  FD konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af referent 

•  Som referent blev valgt Ingelise Larsen.

3. Valg af mindst 2 stemmetæller 

•  Palle Danielsen og Arne Jørgensen blev valgt som stemmetællere.

Indledende Formelle spørgsmål:
FD gennemgik de rejste spørgsmål.
FD bestemte:

 1. At også klubber, der er tilmeldt for sent har stemmeret, 
da der alene står ”bør” i vedtægten.
 2. En delegeret, der ikke er medlem, kan ikke stemme 
personligt, men kan stemme for klubben, idet vedtægten 
ikke stiller krav om medlemskab for delegerede.
 3. Forslaget om mistillid til 4 medlemmer af bestyrelsen,  
stillet af Duelighedsklubben udsættes til efter pkt. 9 på  
dagsordenen.

Kommentarer fra salen:
► HC Sørensen mener ikke, at man må stemme som  
    delegeret, hvis man ikke er personligt medlem. 
► Formanden sagde, at der har udviklet sig en kutyme  
    og er enig med dirigenten.

► Hans Erik Sølvby mener også, at man skal være medlem
    personligt for at kunne stemme.
► Niels Ole Jespersen, Virksund, er kun mødt op fordi  
    han har fået at vide, at han havde stemmeret. 
► FD fastholdt sin beslutning vedrørende det formelle.
► Duelighedsklubben forslag om mistillid til bestyrelsen 
    fastholdes, bortset fra mistillid til formanden.

4. Bestyrelsens beretning 2018
 
•  Bestyrelsens beretning blev oplæst af Kirsten Hansen.  

Beretningen, står på side 6 i Fritidssejleren nr. 2. 
•  Benjamin Kristensen kommenterede, at der var store æn-

dringer i beretningen siden generalforsamlingen d. 22.3. 
i Guldborgsund. Formanden besvarede Benjamins fore-
spørgsel. Formanden vil ikke stemme for beretningen, men 
fremsætter ikke egen.

•  HCS bemærker, at det er en ny ordinær generalforsamling. 
Den første generalforsamling er annulleret. 

•  FD bekræftede, at det er den nu oplæste beretning der skal 
tages stilling til.

•  Benjamin ønsker afstemning. Der foretages afstemning om 
beretningen. 

•  82 stemte for og 34 stemte imod.
•  Beretningen blev med stemmeflertal vedtaget.

REFERAT AF NY ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION (DFU)

Lørdag den 22. juni 2019 kl.11.30 
på Storebælt Camping og Feriecenter 

Storebæltsvej 85 • 4220 Korsør
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5.  Fremlæggelse af regnskab 2018 for DFU  
og undervirksomheden DFU Kompetence

•  Kaj Mogensen fremlagde DFU regnskab. Der var ingen 
spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. 

•  Kaj fremlagde delregnskab for DFU Kompetence for 1 ½ år. 
Der var ingen spørgsmål. 

•  Regnskabet blev godkendt.
•  FD gjorde opmærksom på, at der kun bør være et regnskab i en 

klub. Dette regnskab kan godt indeholde et afdelingsregnskab.

6.  Fremlæggelse af et budget for indeværende 
regnskabsår for DFU og undervirksomheden 
DFU kompetence. Samt et rammebudget for 
efterfølgende år. (2020)

•  Kaj Mogensen fremlagde budget for DFU version 2. Ingen 
spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt. 

•  Kaj fremlagde budget for undervirksomheden DFU kompetence.
•  Der blev fremsat forskellige meninger omkring honorar for prø-

ver, da andre kun tager 150 kr. + kørsel for afholdelse af prøver.
•  Spørgsmål til en censor om priser er forskellige fordi indhol-

det er forskelligt. Han mener priserne er OK. 
•  Jan fra Hobro sejlklub. Han synes priserne er OK.
•  Kaj Norm Andersen, også censor, mener også 350 kr. er OK. 

De kommer de også ud til få elever, og ikke kun når der er 
mindst 10 på et hold.

•  Jacob Nissen, censor mener også honorar er OK.
•  Kirsten kommenterede det principielle i de forskellige priser.
•  Formanden orienterede om den måde DFU kompetence er 

opbygget på og fungerer.
•  Steen Norup Andersen bevarede spørgsmålet om prøvernes 

priser. Kommer meget an på den enkelte censor, men der er 
forskel på de svar der skal sendes retur til udbyderen.

•  Drøftelsen om prisfastsættelsen fortsætter på næste dialogmøde. 
•  Budgettet blev herefter godkendt.

7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

•  Bestyrelsens forslag fremlægges. Forslag er stillet af  
bestyrelsen med undtagelse af formanden. 

•  Kai Mogensen motiverede bestyrelsens forslag.
•  Formanden kommenterede hvad fartøj er iflg. loven. 
Herefter kom der mange kommentarer fra salen:
► §2 Ekstremt omfattende vedtægter at arbejde med. De bør 
revideres.
► §3 Restriktivt, at man skal eje en båd, hvis der er flere 
     brugere af båden, bør alle brugere af båden kunne blive
     medlemmer.
► §6 Et privat forsikringsselskab AXUS bør ikke stå i 
    vedtægten.Habilitet med hensyn til censorer m.v.
► §11 Kommentarer til at være delegeret. Skal det være et
    klubmedlem eller kan det være andre. Kravet om 5 
    måneders forudgående medlemskab er for stærkt.
► §13 Formanden er meget stærkt imod at man bliver inhabil. 
•  Torben Lindquist motiverede sit forslag.
•  Kai Mogensen mener ikke der er behov for flere i bestyrel-

sen eller en kasserer mere. Han mener at disse ting kan 
klares af nuværende bestyrelse, evt. med ekstern hjælp.

•  Torben: hvad kostede det at lægge sidste blad på websiden? 
Kai har ikke svaret. Kirsten kommenterede at det ikke kan 
være meningen, at man skal være god til IT eller regnskab for 
at være med i bestyrelsen. De har ikke fået en regning endnu. 
De ved ikke hvad det koster med webmaster endnu.

•  Formanden oplyste, at det er rigtigt, at redaktøren stoppede 
midt i det hele. Det kostede kr. 4.750,00 til en grafiker, der 
gjorde Fritidssejleren færdig.

•  Kirsten Hansen oplyste, at regningen for selve netoplægnin-
gen ikke er modtaget. Den forventes at blive mindre.

•  Per Sandholt mener, at man bør købe en prof. IT mand ude 
i byen. Der er for store ansvarsproblemer med håndteringen 
af så mange personlige data.

•  Benjamin Kristensen motiverede Duelighedsklubbens forslag.
•  Jacob Vedel Nielsen motiverede sine forslag, bl.a. at klubber 

kun skulle have 1 stemme ligesom person- medlemmer.
•  Bent kommenterede på uenigheden i bestyrelsen og fore-

slog, at DFU Kompetence bliver en selvstændig forening. 
Alternativt at der vælges 2 mere til bestyrelsen.

•  Kai mener ikke at DFU kompetence skal skilles ud.
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•  Virksund synes det er en god ide med et selvstændigt DFU 
Kompetence.

•  Flere mener ikke, at der bliver mere enighed i bestyrelsen, 
hvis der bliver flere medlemmer i bestyrelsen.

•  Per Sandholt opfordrede til at man samarbejdede i stedet for 
at bekrige hinanden og henviste til at man havde haft et udvalg 
til at arbejde med vedtægten og forholdet til DFU Kompetence. 
Arbejdet blev aldrig gjort færdigt. p.g.a. intern uenighed.

•  Forsamlingen applauderede Pers indlæg og bakkede op om, at 
der ikke skulle ske en opsplitning af DFU og DFU Kompetence.

•  Benjamin Kristensen foreslår, at der i dag vælges en helt ny 
bestyrelse. 

•  HCS mener klubben og bestyrelsen skal fortsætte som den 
er nu.

•  Dirigenten foreslog herefter, at alle vedtægtsforslag sættes på 
pause og at der nedsættes et 3 mands-udvalg der skal komme 
med et forslag til reviderede vedtægter, der både skal forenkles 
og fastsætte forslag til regulering af arbejdet i DFU Kompeten-
ce indenfor DFU`s rammer. En konsulent Jan Grumstrup, Hobro 
blev nævnt som velegnet som sekretær for gruppen.

•  Det besluttedes enstemmigt at nedsætte arbejdsgruppen 
med det foreslåede kommissorium og at arbejdsgruppen skal 
bestå af Bent Hansen, Per Sandholdt og Jan Lomholt, samt at 
tilknytte konsulent Jan Grumstrup som særligt sagkyndig.

•  Når arbejdet i gruppen er færdigt indkaldes til ny fortsæt-
tende ordinær generalforsamling alene med forslag om 
ændrede vedtægter.

8. Indkomne forslag

•  De af andre indsendte forslag til vedtægtsændringer blev 
behandlet under pkt. 7.

9.  Valg ulige år: Formand og  
1 bestyrelsesmedlem for 2 år

•  Bent Hansen og Kaj Mogensen blev foreslået  
som formandskandidater: 

•  Der blev herefter foretaget afstemning.
•  Bent Hansen fik 61 stemmer 
•  Kaj Mogensen fik 45 stemmer
•  Som formand blev valgt Bent Hansen.

Valg af bestyrelsesmedlem:
► Asta Jørgensen er på valg og ønsker genvang. 
► Herudover bliver Torben Lindquist foreslået.
► Der blev herefter foretaget afstemning.
► Asta fik 46 stemmer. 
► Torben fik 60 stemmer.

► Som nyt bestyrelsesmedlem i 2 år blev valgt  
    Torben Lindquist. 
► Forslaget om mistillidsvotum til bestyrelsen blev  
    trukket tilbage.

10. Valg hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

•  Forslag til suppleanter: Michael Nielsen, Kurt Sjøgren,  
Jacob Vedel Nielsen. 

•  Der vælges 2 ligestillede suppleanter.
•  FD besluttede, at der skrives max. 2 navne  

på stemmesedlen, men man må også nøjes med  
at skrive et navn. 

•  Der blev herefter foretaget afstemning.
•  Michael Nielsen fik 31 stemmer. 
•  Kurt Sjøgren fik 74 stemmer.
•  Jacob Vedel Nielsen fik 57 stemmer.
•  Som suppleanter blev valgt Kurt Sjøgren og  

Jacob Vedel Nielsen.

11. Valg hvert år: 2 kritiske revisorer for 1 år

•  Som kritiske revisorer blev genvalgt Jan Schack og Ole 
Jensen uden stemmeafgivning.

12. Valg hvert år: 1 revisorsuppleant for 1 år
•  Som revisorsuppleant blev genvalgt Mogens Hansen uden 

stemmeafgivning.

13. Eventuelt
•  Formanden takkede for valget og takkede dirigenten  

for god ro og orden.

REFERAT AF INGELISE LARSEN
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LEDER  BENT HANSEN, DFU-FORMAND OG KVALITETSCHEF

Generalforsamlingen d. 22. juni 2019 
i Korsør, der var efterfølgeren til den 1. 
generalforsamling i Guldborg, var planlagt 
som en afslutning på den manglende har-
moni og meningsforskelle i bestyrelsen.

Oplægget var, at bestyrelsesmedlem-
mer havde indstillet Kai Mogensen som 
formandskandidat i opposition mod 
den siddende formand (mig), der søgte 
genvalg. Desuden udtalte Kai Mogensen 
som talsmand, at man ikke ønskede at 
fortsætte i bestyrelsen, hvis formanden 
opnåede genvalg!

Uoverensstemmelserne i bestyrelsen 
var primært om forståelse af vedtæg-
terne eller udmøntningen, om i vil. 
Ikke mindst hvordan DFU Kompetence 
skulle implementeres og organiseres 
i DFU. Desværre var det ikke muligt at 
begrænse forskellene til det strategiske. 
Opfattelser udviklede sig til meningsud-
veksling af personlige karakter.

Bestyrelsesflertallet ønskede med en 
revidering af vedtægterne at begrænse 
Kompetence Censorernes indflydelse 
baseret på frygten for en overtagelse 
af magten i bestyrelsen for herved at 
beskytte den opsparede kapital! Dette til 
trods for at censorer skal indmelde sig 
som medlem i DFU for at kunne udøve 

FORMANDEN HAR ORDET
BEGGE TILSYN VAR 

SUCCESFULDE OG BLEV 

EFTERFULGT AF EN 

MUNDTLIG – ”BESTÅET 

UDEN ANMÆRKNINGER”  

- HVILKET JEG 

BETRAGTER SOM ET 

SKULDERKLAP OG  

EN ANERKENDELSE  

AF ARBEJDET.

en sådan indflydelse, og absolut ikke 
har noget ønske eller begrundelse for 
sådanne intentioner.

Jeg anså de foreslåede vedtægtsæn-
dringerne for en demokratisk fallit, idet 
min opfattelse er, at enhver fritidssejler 
skal kunne søge optagelse i DFU og 
deltage med stemmeret uden begræns-
ning, samtidig med at de tilbydes delta-
gelse i Unionens kollektive ansvarsfor-
sikring, om dette er ønskeligt.

Dirigenten puljede vedtægtsforslagene 
og foreslog et udvalg bestående af tre 
personer med assistance af en konsu-
lent med særlig kompetence i sådanne 
problemstillinger for en revidering af og 
forenkling af vedtægten, hvilket med-
lemmerne godkendte. Arbejdet med 
det er påbegyndt og forventes klar til 
forårets generalforsamling.

Formandsvalget faldt til min side, 
hvilket jeg anser for en godkendelse af 
arbejdet i bestyrelsen, og som et udtryk 
for succes i forhold til organiseringen 
og driften af kompetencesystemet, hvor 
flere DFU-medlemmer udtrykte deres 
positive opfattelse.

Torben Lindkvist erstatter Asta Jør-
gensen i bestyrelsen og Kurt Sjøgreen 
og Jacob Vedel Nielsen opnåede valg 
som suppleanter.

På det konstituerende bestyrelses-
møde besluttedes det, at suppleanterne 
fremover ikke skulle deltage i besty-
relsesmøderne. Naturligvis har denne 
beslutning ikke min opbakning og er et 
brud på vanlig praksis.

Kirsten Hansen kunne ikke længere 
finde tiden til arbejdet i bestyrelsen med 
ind- og udmelding af medlemmer samt 
ajourføring af deres data. Funktionen 
er overført til Dit Sekretariat med hvem, 
DFU har kontrakt om dette, hvis det i en 
periode er nødvendigt. Arbejdet udføres 
på timebasis.

De tidligere redaktører af Fritidssej-
leren og Webmaster, Michael og Anja 
Berantzino, havde tilbudt at fortsætte, 
hvilket ikke blev godtaget og opgaven 
lægges nu også til Dit Sekretariat.  
Beslutningen blev vedtaget efter afstem-
ning. Arbejdet udføres på timebasis.

Søfartsstyrelsen har nu afsluttet den 
endelige audit af kompetenceadmini-
stration med godkendelsesprocedure af 
censorer og kvalitetsopfølgningen samt 
et tilsyn med en praktik prøve med en 
selvstudieelev. Begge tilsyn var succes-
fulde og blev efterfulgt af en mundtlig  
– ”bestået uden anmærkninger” - hvil-
ket jeg betragter som et skulderklap  
og en anerkendelse af arbejdet, der  
er udført de sidste to år af censorer  
og sagsbehandleren. 

Kompetencesystemet er ikke en 
personlig indsats men flere bidrager 
med kompetencer, der gør det muligt at 
trække på viden af administrative- og 
navigatorisk art. 

Et godt eksempel på det er systemet 
med ledende tilsynsfører i alle uddan-
nelsesdisciplinerne og IT-specialister.

Her vil jeg gerne fremhæve censor og 
tilsynsfører Bent Larsen for den indsats 
og det engagement, han har ydet. Bent 
Larsen har nu af familiære årsager over-
draget funktionen (via vores medvirken) 
til censor og tilsynsfører, Robert Dølling.

Jeg takker dig Bent for dine gode og 
velmente rådgivning og aldrig svigtende 
opbakning til fastholdelse af kvaliteten af 
sejlernes uddannelsesaktiviteter. Du er 
ikke nogen steder set at indgå kompromis 
med kvaliteten. Jeg er glad for, at du har 
ønsket at fortsætte som censor for DFU, 
hvor du er rollemodel for mange andre.
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BESTYRELSEN       

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

Fritidssejleren udgives af:
Danmarks Fritidssejler Union

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

Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
Telefon: 7022 9195
Åbningstid fra 09:00 - 16:00 alle hverdage
 
Redaktion:
Kirsten Hansen - kirsten@dk-dfu.dk
Kai Mogensen - kai@dk-dfu.dk
Per Sandholdt - odsvej10@gmail.com

Annoncer:
Sekretariatet – dfu@sekr.dk

Grafisk produktion:
Peter H. Schjødt – 20 20 67 97 

Tryk:
FROM Grafisk 

Artikler kan citeres og gengives 
med tydelig kildeangivelse 
jf. ophavsretslovens 
bestemmelser 
om citatretten.   

Danmarks Fritidssejler Union

DFU's idegrundlag er at styrke den rekreative og søsikre fritidssejlads 
under mottoet "Familien Danmark til søs"

Med et medlemsskab af DFU har man samtidig en ansvarsforsikring på 
båden der dækker sejlads HELE året

Vi forhandler med offentlige myndigheder og instanser, både nationale 
og internationale, samt andre organisationer for derigennem at opnå 
bedst mulige forhold og vilkår for fritidssejlere

UDGIVELSESPLAN 2019:

Nr Udkommer Deadline

 4 25. november 10. november
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