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Vær et positivt forbillede og vis andre sejlere og fiskere, at du 
tager skipperansvar. Bestil en gratis skipperpakke.
Pakken indeholder bl.a.: 

 ”Her sejler vi sikkert” - stander/flag til din båd
 Skipperkasket
 Refleksbåd til din badestige
 Et skridsikkert klistermærke til stævnen på din båd
 En sejladsvejledning med oversigt over 
 farvandsafmærkninger, skibslys m.m.

Bestil pakken på www.sejlsikkert.dk eller på 
info@soesport.dk

skipper
- Fordi du sejler sikkert og tager ansvar! 
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Formanden 
orienterer

leder  BeNt HaNseN, DFU-ForMaND og KvalitetscHeF

P
å usædvanligt kort tid har 
hverdagen med corona-
smitten ændret vores samfund 
præget af jeg-Mig-kultur til 

en coroNa-kultur med solidaritet og 
ansvarlighed over din næste. 

samfundet har udstedt en blanding  
af forbud og påbud såsom lukning af 
skoler, institutioner og arbejdspladser, 
der omstiller til hjemmearbejdspladser, 
som vi alle skal følge.

Forbud, der følges af repressalier, 
forstås og følges af de fleste, men  
hvad understøtter påbuddene?

Handler du f.eks. fødevarer, bemær-
kes det, at alle viser hensyn overfor de 
påbud, der er udsendt i tilliD til, at de 
bliver overholdt. et samfund uden tilliD 
udvikler sig ikke demokratisk, men det 
modsatte. tænk en smule over det!

tiltagene overholdes, fordi vi se  
det rimelige i det og ingen ønsker 
smitten indenfor dørene eller at  
bringe smitten videre.

DFU udsatte forårsgeneralforsamlingen 
d. 21-03-2020 i odense, i konsekvens af 
corona-anbefalingerne, til en gang hvor 
samlinger risikofrit kan finde sted.

en udsættelse er som ordet siger en 
udsættelse, hvorfor dagsorden, indleverede 
forslag ikke ændres. generalforsamlingen 
indkaldes igen med varsel iht. vedtægtens 
4 uger så snart dette bliver muligt.

DFU hjemmeside er udvidet med en 
side kun for medlemmerne. adgang- 
koden er sendt til jeres opgivne mail. 
Desværre har ca. 25% ikke opgivet  
en mail. Disse er informeret med en 
sMs-besked. sMs-beskeder er et til-

valg, vi skal betale for, hvorimod mail- 
muligheden er med i abonnementet.  
Har i modtaget informationen på en sMs, 
modtager vi glædeligt jeres mailadresse.

sommersejlads, med besøg i andre 
havne og over grænserne, er også ramt 
af corona-forbud og påbud. Private klub-
huse er lukkede som følge af nedlukning 
af idrætslivet. Klargøring og søsætning 
af bådene er også ramt. Klubberne har 
indført restriktioner på antallet af klargø-
rings- og søsætningspersonale til max 2 
personer pr. operation og anvist en tid for 
søsætningen, hvor det også kun tillades 
2 at medvirke ved søsætningen. stander-
hejsningen med festen er også nedlukket 
og afvikles på alternative måder.

et flertal i DFUs bestyrelse har - som 
konsekvens af situationen - også ændret 
DFU Kompetencens opfordring til en til-
lidsbaseret afvikling af prøver, med over-
holdelse af coroNa-anbefalingerne, til 
ikke at tildele censorer til de ønskede 
prøver. Hvorvidt den udvist tilliD eller  
et stoP er det rigtige, må samfundet 
bedømme. vi har valgt den strenge linje.

store kræfter (DiF, Dgi, Dansk sejlunion 
og de fleste politiske partier) presser i 
øjeblikket på for at igangsætte individuel-
le aktiviteter igen såsom f.eks. udendørs 
tennisbaner.  Må fornuft og indsigt lykkes 
med en kontrolleret åbning til gavn for 
fritidsfolket á la campingpladserne.

jeg håber, i alle kommer sunde og 
raske gennem krisen, og at vi mødes  
på generalforsamlingen i odense.

Formand og Kompetencechef
Bent Hansen

et Flertal i DFUs 

Bestyrelse Har  

- soM KoNseKveNs 

aF sitUatioNeN - 

ogsÅ æNDret DFU 

KoMPeteNceNs 

oPForDriNg til eN 

tilliDsBaseret 

aFviKliNg aF Prøver, 

MeD overHolDelse aF 

coroNa-aNBeFaliNgerNe, 

til iKKe at tilDele 

ceNsorer til De øNsKeDe 

Prøver. HvorviDt DeN 

UDvist tilliD eller et 

stoP er Det rigtige,  

MÅ saMFUNDet BeDøMMe. 

vi Har valgt DeN 

streNge liNje.
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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.
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Fritidssejleren har fået Simon B. Christoffersen fra Energig til at skrive en artikelserie  
om strøm i vores både. Det bliver en tilbagevendende artikel over de kommende numre. 
Simon har lovet at skrive, så alle kan forstå det. Derudover vil han løbende henvise til 
mere dybe og nørdede gennemgange på nettet til dem, der vil lidt dybere. 

Artiklerne tager udgangspunkt i et mærke neutralt offset, men da Simons kendskab til 
egne mærker er størst, vil der være referencer hertil. Det betyder ikke, at det dermed altid 
er det eneste mærke, der kan løfte opgaven. Simon ejer Energig, som er dansk importør 
og distributør for bla. Mastervolt, Blue Sea, BEP, CZone, Marinco, ProMariner, Rutland, 
Miasolé og flere endnu. Energig laver strømløsninger til båden og har ingen strømfor- 
brugende enheder, men leverer batterier, strøm distribution, produktion og sikkerhed.

aF Simon B. ChriStoFFerSen, energig

Batterier 
 i Båden
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H
vad enten vi har en lille båd at fiske fra, en mellem-
stor sejlbåd eller en stor motorbåd, så har vi altid 
mindst et batteri ombord.
Det første batteri bruges til at starte motoren, så 

kommer der typisk et forbrugsbatteri, måske et truster batteri 
eller to og på de største både endnu flere.

Fælles for alle batterier er at de er dyre i indkøb og derfor 
vil vi gerne have dem til at holde så længe som muligt. Det er i 
sidste ende dét, som det drejer sig om i en elektrisk bådinstal-
lation - nemlig at passe på batteriet.

vores batteri er oftest en meget væsentlig del af båden,  
for uden det kan vi ikke starte motor, bruge ekkolod, tænde 
lanterner eller få kolde øl.

For at få dit batteri til at holde længst muligt, så er der nogle 
hovedregler, som du skal overholde.

Her gennemgår jeg hovedreglerne, de mange detaljerede 
forklaringer, der ligger bag, kan du finde her: https://energig.
com/da/guider/batteri-guide-til-installationer-i-bad-hytte-og-
campingvogn/
1.  Du må ikke aflade batteriet længere ned,  

end det er beregnet til
2. Du skal oplade det korrekt
3. Det skal være stort nok til opgaven
4. Du skal vedligeholde det korrekt

Forklaring:
1. afhængigt af hvad dit batteri bruges til, skal det være af 
bestemte typer, som tåler forskellige afladningsdybder.
a.  Dit startbatteri kan være et almindeligt lukket syre batteri. 

Det vil løse opgaven fint og afladningen vil typisk ikke være 
ret meget på det batteri og de tåler typisk ikke af ladning 
længere ned end til 80-85% soc (state of charge). altså 
bruger man maks. 15-20% af den strøm, der i batteriet.  
et agM-batteri kan også bruges, men er ofte en dyrere 
løsning og gør ikke jobbet bedre. et startbatteri skal levere 
meget høje strøm styrker i korte intervaller og det kan syre 
og agM-batterier. litium kan også løse opgaven, men det  
giver ikke økonomisk mening at bruge det her.
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b.  Dit forbrugsbatteri er som regel et gel eller et litium batteri. 
et gel batteri kan tåle at blive afladet til 50% i lade status 
(soc) og et litium Batteri kan man bruge ned til 20% soc. 
et forbrugs batteri skal typisk klare det lange seje træk og 
ikke de korte intervaller med stort forbrug.

c.  truster og ankerspil batterier skal typisk bruge en masse 
strøm i mellemlange træk. Det bruger vi agM eller litium 
batterier til. agM tåler af ladning til 50% soc og er mere 
følsomt hvis man går længere ned end f.eks. med et gel 
der er mere robust i sin opbygning.

2. opladning er egentligt ikke så svær. Du skal holde dit batteri 
så opladet som muligt altid (se undtagelser for litium herunder).

syre, agM og gel batterier skal alle principielt være ladet op til 
100% soc minimum hver 4. dag

opladningen skal fra landstrøm/generator ske med mi-
nimum 10% af det antal ampere-timer, der er i dit batteri/
batteribank(e). så har du samlet set 500 ah (ampere-timer)
 tilsluttet til din oplader (flere udgange lægges 
sammen), så skal du bruge mindst 50 amp til 
opladning. MeN du skal oveni lægge, at du også 
bruger strøm, når du lægger til kaj for natten og 
derfor siger tommelfingerreglen, at du skal bruge 
20% af aH - i dette tilfælde 100 amp. Hvordan en 
oplader virker, kommer i en senere artikel. Undta-
gelsen er litium, som fint tåler at blive klatladet og 
kun engang imellem skal på 100% (primært for at 
kalibrere den tilsluttede shunt)

3. Batterier på vores både holder sjældent så 
længe, som de kan, og en af de væsentlige årsager er at vi 
ikke har kapacitet nok i forhold til forbruget.

Når du køber båden fra ny, har værftet afstemt batteristør-
relsen i forhold til det installerede udstyr (forhåbentligt!), men så 
begynder vi jo at montere mere lys, mere elektronik, noget mere 
i kabyssen og har du teenagere med i båden…uhadada…

Det er batteriet ikke sizet til og så bliver det for lille. Det 
betyder, at du kommer til at aflade batteriet for langt ned  
og så går det udover levetiden.

et gel batteri, der er stort nok og vedligeholdes korrekt, holder 
i over 8 år og det er ofte set, at de holder i både 10 og 12 år. 
Men i danske både er vi blevet tilfredse med, at de holder  
3-4-5 år og så udskiftes de. Det skal vi ikke acceptere.

4. vedligeholdelsen er en ting om sommeren og en anden om 
vinteren.

Vinteren er nem:
syre, agM og gel batterier skal have tilsluttet en god vedlige-
holdelseslader hele vinteren under opbevaring, så holdes de 
på 100% og det har de bedst af.

Har du ikke landstrøm tilgængeligt, så kan en 
vindmølle eller solcelle installation oftest vedlige-
holde batteriet fint, forudsat at der intet forbrug er.

litium har en meget lav selvafladning og har 
det bedst mellem 40 og 70% soc under opbe-
varing. et godt litium batteri kan du løfte den ene 
polsko af i oktober (100% soc) og så er der sta-
digt 40% soc tilbage i april. Men du skal checke 
i løbet af vinteren, da det tilsluttede BMs (Battery 
Management system) bruger strøm og derfor er 
der ikke kun selvafladning at tage højde for.

Sommeren:
lad på dit batteri, lige så tit du kan. jo nærmere 100% soc  
du holder dit batteri, jo mere klar er du til et uventet forbrug, 
når teenageren har været i bad og skal føntørre i 45 min. 

Men for alle (ikke litium) batterier er det vigtigt for hold-
barheden at holde sig så tæt på 100% soc, for jo mindre 
slides batteriet.

litium slides ikke på samme måde og klarer fint ikke at 
ligge omkring 100% hele tiden.

For at opnå altid at have nok strøm og vel vedligeholdte  
batterier, er det tydeligt, at både med solceller og/eller vind-
møller klarer sig bedre på batterifronten, simpelthen fordi 
deres batterier ikke dybdeaflades så meget.

Det var de 4 hovedregler. Der er en lang detaljeret teknisk 
forklaring bag og den skal du ikke snydes for.

Hvis du ønsker den og du kan finde den her  
på vores hjemmeside: https://energig.com/da/ 
guider/batteri-guide-til-installationer-i-bad-hytte- 
og-campingvogn/
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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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nye sejlruter 
og opdaterede søkort

I 
Kattegat er der i dag kun én anbefalet transitrute - rute 
t fra skagen til storebælt. Den blev etableret for over 40 
år siden. siden da er skibene blevet meget større, owwwg 
af de 70.000 skibe, der årligt sejler igennem Kattegat, er 

mange af dem tankskibe med stor dybgang, som sejler til og 
fra østersøen.

Derfor har de danske og svenske maritime myndigheder 
besluttet at etablere et nyt rutesystem til at organisere skibs-
trafikken. Det har man valgt for at mindske risikoen for  
ulykker og olieudslip.

nyt ruteSyStem kræVer opdaterede 
Søkort
Når der bliver etableret et nyt rutesystem, er det vigtigt at 
ruter, trafikseparationer og dybvandsruter bliver præsenteret 
tydeligt til skibsfarten, så skibene er i stand til at foretage  
en sikker sejladsplanlægning og overvågning af sejladsen.

nye udgaVer aF papirSøkort
Forud for implementeringen af det nye rutesystem udgiver 
geodatastyrelsen derfor ti opdaterede papirsøkort samt et  
helt nyt papirsøkort (tildelt nr. 121). samtlige papirsøkort  
over skagerrak og Kattegat står således over for udskiftning 
med nye udgaver af kort og det nye kort.

Geodatastyrelsen har udsendt en vigtig rettelse for ændring af  
besejlingen af Kattegat og Skagerrak. Vi mener, at det er en væsentlig  
viden, som Fritidssejlerne bør have kendskab til. 
aF JeS CarStenS, FunktionSleder, Søkort danmark og ForValtning

Følgende papirsøkort vil være  
i handlen som nye udgaver eller  
nyt kort fra 3. april 2020 
▪ Kort 92 skagerrak

▪ Kort 100 Kattegat

▪ Kort 101 Kattegat, N-lige del

▪ Kort 102 Kattegat, s-lige del

▪ Kort 121

▪ Kort 122 Kattegat, aalborg Bugt

▪ Kort 123 Kattegat, læsø rende

▪ Kort 124 Kattegat, s. for anholt

▪ Kort 128 Kattegat, samsø Bælt

▪ Kort 129 Kattegat, se-lige del

▪ Kort 131 sundet, N-lige del

Desuden udgives tre nye eNc i Usage Band 3  
i forbindelse med projektet

Papirsøkortene vil være tilgængelige fra 3. april 2020, så 
brugerne har mulighed for at orientere sig om de store ændringer 
som rutesystemet medfører, herunder de ændringer som vil 
ske med den flydende afmærkning. 

der bliver etableret et nyt skibsrutesystem i Kattegat  
og Skagerrak 1. juli 2020. det betyder udgivelse af  
opdaterede søkort. (foto: Clorox) 
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Det nye papirsøkort nr. 121 giver en bedre dækning af  
skagen og Ålbæk Bugt, hvor der sker en del ship to ship  
operations for skibe med stor dybgang.

nye udgaVer aF elektroniSke Søkort
i slutningen af maj 2020 vil geodatastyrelsen og sjöfartsverket 
frigive nye udgaver af de elektroniske søkort (eNc), der er 
berørt af implementeringen af det nye rutesystem og ændrin-
gerne i den flydende afmærkning.

rutesystemets elementer bliver kodet ind i eNc med start-
datoen 1. juli 2020. som hovedregel vises rutesystemet først 
på skibets ecDis, når denne dato indtræder. Nogle ecDis har 
dog evnen til at rulle visningen på skærmen frem eller tilbage i 
tid. Derved vil brugere af disse ecDis være i stand til at se det 
nye rutesystem før implementeringen.

Brugere kan læse mere om opdateringerne af papirsøkort  
og eNc i de kommende udgaver af gst´s publikation  
søkortrettelser [søkortrettelser nr. 13 2020, somw udkom-
mer fredag 03-04-2020 – link til søkortrettelser på  
gst´s webside]

traFikmønStrene ændreS
Det nye rutesystem retter sig mod den professionelle skibsfart. 
De tilhørende ruter, trafikseparationer og dybvandsruter har til 
hensigt at skabe mere forudsigelige trafikmønstre til fordel for 
navigationssikkerheden i området og reducere det store antal 
skibe i den eksisterende rute t ved at etablere en ny anbefalet 
rute - rute s - langs den svenske kyst.

Det er ikke desto mindre vigtigt, at fritidssejlere gør sig, 
bekendte med rutesystemet. De internationale søvejsregler 
- regel 10 om trafikseparationer – indebærer, at fritidssejlere 
vil skulle træffe deres forholdsregler i områder, hvor der nu er 
etableret trafikseparationer.

søkortene er altså både til brug for den erhvervsmæssige 
sejlads, men i lige så høj grad til brug for alle fritidssejlere,  
der begiver sig ud i de benævnte farvande.

Papirsøkortene kan bestilles her: http://kobsokort.dk/cate-
gorynav.aspx?catid=916.

Kontakt: jes carstens, Funktionsleder
søkort Danmark og Forvaltning

jc@gst.dk
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 Skal man haVe papirSøkort omBord
og lægge kurSer ud på dem, 
Selvom om man Har 
eleKtronISKe SøKort?
Emnet har en betydelig interesse blandt DFU Kompetence kursusudbydere og censorer, 
og inspireret af konsulent Jens Peter Hartmanns (Georg datastyrelsen) gennemgang  
af grundlaget og baggrund for de danske søkort tilblivelse og deres forbindelse til de 
elektroniske søkort, har jeg sakset i allerede offentliggjorte udtalelser om emnet.

Artiklen er sammensat af udtalelser, udgivelser og holdninger fra 2017 0g 2018.

- BenJamin kriStenSen og BøJe larSen -duelighedSkluBBen.
- BJarke m. ChriStenSen-turSeJladS og SeJlSport.
- JaCoB Bang-nautiSk inSpektør SøFartSStyrelSen.
aF Bent hanSen, dFu-Formand og kompetenCeCheF

Benjamin Kristensen har spurgt søfartsstyrelsen om reglerne 
for brug af papirsøkort og elektroniske kort. 

enkelte debattører hævder, at de fleste grundstødninger 
skyldes elektroniske søkort med manglende oplysninger.

Bjarke M. christensen har, med hjælp fra sejlere fra Face-
book gruppen 'tursejlads og sejlsport' undersøgt påstandene. 

sammen har de detaljeret gennemgået 36 forskellige papir-
søkort og elektroniske søkort, som sejlerne bruger og udtaler 
citat ”det passer ikke”.

Bjarkes konklusion var, at papirsøkort ikke er bedre end 
de elektroniske søkort, som danske sejlere sejler rundt med. 

analysen referer til en tilsvarende undersøgelse han lavede 
for 10 år siden, hvor der rent faktisk var store kvalitets-
forskelle.

analysen viser i øvrigt også, at der de seneste år, er blevet 
et meget mere ens kvalitetsniveau i søkort og det i dag stort 
set er lige meget hvilket produkt man anvender, bare de er 
opdateret.

analysen afdækker også, at mange sejlere ikke ved hvor 
opdaterede deres søkort er og, at nyindkøbte søkort ikke er 
nye, men ofte 2-3 år gamle, og at køberen selv skal indføre 
rettelser.

Sejlerne må selv  
tage ansvar for valg  
af navigationsmetoder.
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BenJamin kriStenSenS kommentar: 
Udtagelsen fra søfartsstyrelsen medfører, at man fritager fri-
tidsfartøjer under 24 meter fra udstyrskravene i "Meddelelser 
B - teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v." regel 
19, som fastslår, at alle skibe uanset størrelse skal have  
eNteN kompas + papirsøkort eller et (hundedyrt) ecDis-
navigationsudstyr, som primære navigationsmidler. 

en fritidsskipper kan frit vælge det navigationssystem, han 
eller hun finder sikkert til den konkrete sejltur, men hvis der sker 
en sø ulykke, som følge af usikker navigation, skal fritidsskippe-
ren bevise, at vagtholdsbekendtgørelsen er overholdt og, at det 
anvendte navigationssystem har en kvalitet, der modsvarer kra-
vene i regel 19 i teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr.

SeJl klogt!
indtil vi slipper ud af dette limbo, og får fastlagt rets anerkendte 
standarder, er det klogt, at fritidssejlerne anvender kompas og 
trykte søkort på sejlturen, som backup til gPs/søkortplotteren. 

grundStødninger.
i bestræbelserne på, at lægge den rigtige rute på 
kortplotteren må et væsentligt element – dybden 
ikke negligeres.

Kontrollér hvilket år dybdeangivelserne i kortet er taget.  
ofte er de tudsegamle og ikke præcise i forhold positionen. 
Hold en sikkerheds margen til lavvandede områder og sten 
etc. Husk også at kortplotternes informationer er stakkede 
med udeladelse af oplysninger når større skala vælges  
som visning. verificer dybdeangivelserne med ekkoloddets.  
På 100 år kan meget have ændret sig, men ikke alt er glemt!

konkluSion.
De citerede debattører er anerkendte navigatører og anses 
som fagfolk på området, hvorfor vi bør lade os belære af  
deres viden.

Jakob Bang, Søfartsstyrelsens afdeling for maritim regulering og jura, svarer således:

”Omkring anvendelsen af søkort er det således, at for fritidsfartøjer under 24 meter i længde,  
og som ikke anvendes til udlejning, er der ikke krav til søkort om bord. Der er i stedet krav til,  
at skibsføreren følger procedurerne i blandt andet vagtholdsbestemmelserne (1155), om at  
planlægge og kontrollere sejladsen. Dette betyder i praksis anvendelsen af søkort. 

Desuden er det førerens ansvar at det udstyr, som et elektronisk søkort vises på, er godt nok,  
relevant og tilstrækkeligt for den forestående rejse. Desuden skal han vurdere, om der er  
behov for backup i form af f.eks. et papirsøkort. I sidste ende vil det være en domstolsafgørelse,  
om førerens vurdering har været korrekt.

Det er Søfartsstyrelsens vurdering, at hvis et elektronisk søkortsystem har en tilstrækkelig  
kvalitet, og med opdaterede søkort, baseret på officielle data, da kan dette anses som  
sidestillet med anvendelsen af officielle opdaterede papirsøkort. 

Vurderingen og afgørelsen af, hvad der er tilstrækkeligt for den forestående rejses i henhold til  
søfartsreguleringen, ligger således hos føreren. Det betyder i praksis, at hvis føreren har sejlet  
fra A til B et større antal gange og vurderer, at han er bekendt med alle navigatoriske forhold,  
sejladsregler samt efterretninger på denne rejse, da er bekendtgørelsen om vagthold overholdt.

Der findes ikke i Danmark eller fra EU, minimums-standarder for elektroniske søkortsystemer til fritids- 
fartøjer. Vælger man at anvende et elektronisk søkortsystem, da vil det være skibsførerens ansvar, at 
systemet har en kvalitet der modsvarer informationerne i de officielle opdaterede papirsøkort.”

enkelte debattører hævder, at de fleste 
grundstødninger skyldes elektroniske 
søkort med manglende oplysninger.
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d
ette er historien om, hvordan Henrik K.B. Dahl med 
stort drive har omsat glæden ved at sejle og glæden 
ved at undervise til en professionel lærebog til yacht-
skipper af 3. grad. en bog, som også kan anvendes, 

når man tager duelighedsbevis.
glæden ved at sejle blev vakt hos Henrik, da han blev 

optimistsejler i 2005. Det blev for alvor sjovt at sejle, da han 
skiftede til 29’eren, som han sejlede sammen med sin tvillin-
gebror. Henrik og Niels blev dog langt fra så skrappe til at sejle 
jollen som jena og Katja, der vandt ol-bronze i 2016, blev til 
at sejle 49’er fx modellen. De var seje! Men Henrik blev mindst 
lige så skrap på et andet område – undervisningsområdet.

Henrik har altid været glad for at undervise. Han synes, det 
er sjovt, spændende og givende. således har han undervist alt 
fra børn på 4 år, der skulle lære at færdes ved og på vandet 
i yachtklubben Furesøen. Familier, der skulle lære at sejle en 
kølbåd. Unge, der skulle have speedbådscertifikat. og velha-
vende folk, der havde en yacht, de ønskede at kunne sejl  
ude på de store verdenshave. Dem der kender ham vil vide,  
at han går all in og sætter en store ære i at være en vidende 
og professionel underviser.

Fritidssejleres søsikkerhed optager Henrik. Han lægger  
derfor vægt på kvalitet i fritidssejleruddannelserne, som han 
har været med til at formulere i regi af Dansk yachtunion. 

som alle andre uddannelser trækker yachtskipper-uddannel-

en god 
Historie  
der gerne  
vil ud til  
gavn og  
glæde for  
fritidssejlere
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serne på faglitteratur. Pensumlisten er omfattende, og mange 
af de bøger, der bliver benyttet, er skrevet til erhvervssejlere. 
Det gør det krævende og svært at gennemføre disse uddan-
nelser, hvor fokus nemt risikerer at være rettet mod at bestå 
frem for at forstå. 

Med gå-på-mod og en stærk vilje sætter Henrik sig til 
tasterne for at løse problemet. ambitionen er at skrive en 
lærebog til yachtskipper af 3. grad, så det bliver overskueligt, 
enkelt, forståeligt og effektivt at forberede sig til eksamen i 
yachtskipper af 3. grad. Målet er at klæde fritidssejleren på 
til både at bestå og forstå pensum, så han/hun kan færdes 
bevidst sikkert på havet. 

Bogen yachtskipperbogen – en lærebog til yachtskipper  
af 3. grad er i dag en realitet. Den er skrevet til fritidssejlere. 
Den dækker yachtskipper 3 pensum på tværs af alle unioner. 
Den er gennemlæst og valideret af professionelle fagfolk. 
Den anvender pædagogiske principper og elementer, der 
fremmer læring. Den er skrevet med hjertet, fylder 313 sider 
og indeholder 463 illustrationer. Henrik er blot 23 år. Det er 
da en god historie, ikk’ 

Godkendt kompas rettelse med  
deviationstabel - Samt efterfyldning af  

kompasolie og udskiftning af kompasset

Service af farvands  
afmærkninger og bøjer

Havneservice, pæleramning  
og udskiftning af fortøjningspæle

+45 24 46 55 12
nautiskmultiservice.dk

Henrik K.B. dahl står  
bag "Yachtskipperbogen", 
som er skrevet til og  
for fritidssejlere  
fra hele landet. 



F
ra i dag er en opdateret version af sejl sikkert alarm-
appen tilgængelig. appen har siden lanceringen sidste 
år bl.a. gjort det muligt at slå alarm direkte til joint re-
scue coordination centre (jrcc) med et enkelt klik på 

mobilen, og samtidig kan redningsmandskabet se positionen 
for alarmopkaldet. Den nye opdatering indeholder bl.a. opgra-
dering af funktionen ved alarmopkald samt nye muligheder for 
at dele information om din sejlrute med flere personer.

Bruger du sejl sikkert alarm appen, øger du chancerne for 
at få hurtig hjælp, hvis du kommer i nød. redningsmandska-
bet kan se din position, når du slår alarm, så de hurtigt kan 
sende hjælpen af sted, og de kan søge mere præcist efter dig. 
en anden fordel ved appen er, at dine pårørende på land har 
bedre mulighed for at slå alarm, hvis du ikke vender hjem fra 
sejlturen som aftalt, fordi appen sender besked til dem, hvis du 
ikke melder ”alt ok” på et på forhånd aftalt tidspunkt. 

"appen er en væsentlig opgradering af sikkerheden, fordi 
den automatisk oplyser din position, når du slår alarm, og du 

kan tracke din sejlrute, så man kan se din færden, hvis du 
pludselig ikke giver lyd fra dig som aftalt. Hvis uheldet er ude, 
og du falder i vandet, kan appen være den, der gør, at du bliver 
fundet hurtigt og redder livet", siger sten emborg, specialkon-
sulent i søsportens sikkerhedsråd.

"Med den nye opdatering af appen, der er tilgængelig for 
både ios og android, bliver turen på vandet endnu mere sikker 
og bekvem", fortæller sten emborg.

"vi har tilføjet en række nye funktioner til appen, som både 
gavner i nødsituationer og som er en ekstra service til sejlere 
og andre, der bruger vandet. F.eks. begynder appen nu auto-
matisk at tracke dig hvert 5. minut, hvis du foretager et opkald 
til redningstjenesten via appen. tidligere skete det kun, hvis 
man brugte funktionerne 'sejladsplanen' eller 'track alene'. 
Det er en virkelig god opgradering af sikkerheden."

læs mere om sejl sikkert alarm-app her: www.soesport.dk. 
Har du ikke downloadet appen endnu, kan du gøre det gratis i 
app store og google Play.

“sejl sikkert”
er klar med ny opdatering aF 
den populære nødhJælpSapp  
sejl sikkert alarm
Artiklen er sakset fra Sten Emborgs oplægning på Søfartsstyrelsens  
side i erkendelse af, at det ikke kan gøres bedre. Det er et yderst  
vigtigt sikkerhedsudstyr og så er det tilmed gratis. 

Søsportens Sikkerhedsråd og tryg Fonden 
står bag Sejl Sikkert alarm-appen som en 
del af Sejl Sikkert-indsatsen, der skal øge 
sikkerhedskulturen blandt fritidssejlere  
og fritidsfiskere.
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søsportens sikkerhedsråd og tryg Fonden står bag sejl  
sikkert alarm-appen som en del af sejl sikkert-indsatsen, 
der skal øge sikkerhedskulturen blandt fritidssejlere og  
fritidsfiskere.

Her er de nYe FunKtIoner, 
du SKal Kende:

automatiSk traCking Ved alarmopkald
Med den nye funktion 'alarmer & track' begynder appen auto-
matisk at tracke dig hvert 5. minut, fra du foretager et nød- el-
ler assistanceopkald. På den måde kan redningsmandskabet 
følge og lokalisere dig, selvom der går noget tid, inden de når 
frem, og du i mellemtiden kan være drevet væk fra positionen, 
hvor du foretog opkaldet. Den nye funktion er en væsentlig 
forbedring, da der indtil nu ved alarmering kun er blevet sendt 
positionen efter alarmopkaldet, hvis du har aktiveret 'sejlads-
plan' eller 'track alene'. selvom den nye funktion giver ekstra 
sikkerhed, så er det stadig relevant at benytte funktionerne 
'sejladsplan' eller 'track alene', da disse giver informationer 
til serveren om din placering allerede inden en eventuel nød-
situation.  

SeJl Sikkert alarm med gruppedeling 
roer du kajak, surfer, sejler jolle eller lignende, tager du sikkert 
på vandet sammen med andre ind imellem. Nu kan i vælge én 
fælles kontaktperson, som eksempelvis fra land kan tracke jer 
på samme tid og dermed lettere holde øje med jer. tidligere 
kunne kontaktpersonen kun følge én person på skærmen ad 
gangen. i funktionen 'track alene' kan kontaktpersonen gene-
rere en unik, privat gruppekode, som i kan dele med hinanden. 

Når i begynder en 'track alene ‘-tur ved hjælp af den private 
gruppekode, får kontaktpersonen automatisk et link til en 
webside, der viser trackene på hver af jer i gruppen. op til 
seks app-brugere kan dele den samme gruppekode, og koden 
virker i 24 timer, hvorefter den udløber. Funktionen er særligt 
relevant for trænere, turledere, lærere og lignende, der skal 
holde øje med en gruppe elever på vandet eller i andre sam-
menhænge, hvor man har ansvaret for en gruppe af deltagere, 
der færdes på vandet.

guide til de nærmeSte haVne (kun ioS VerSion)
Under 'Nærmeste information' er der tilføjet en liste med 
omkring 300 lystbådehavne i Danmark. Du kan f.eks. søge 
på havnene i en radius af 20 sømil og se, hvilke services der 
findes i havnen. Du kan se havnene både på en liste og på et 
kort, og der er link til havnens hjemmeside. Havnelisten er i 
førsteomgang tilgængelig for ios brugere.  

reminder om tilladelSe til at traCke din  
plaCering 
(gælder for alene ios 13 brugere – gælder ikke android versionen)

Når du bruger sejl sikkert alarm-appen, sender den jævn-
ligt dine positionsdata til sejl sikkert-serveren. For at sikre, 
at gPs-tracking på sejl sikkert alarm-appen altid fungerer, 
skal du indstille lokalitetstjenester til 'altid'. Åbn telefonens 
'indstillinger', vælg ’anonymitet’> 'lokalitetstjenester'> 'sejl-
sikalarm'>, og indstil adgang til 'altid'. selvom du har sat 
indstillingen til ’altid’ vil du pga. persondataloven fortsat ca. en 
gang om måneden blive bedt om at give din tilladelse til altid 
at dele din lokation. Hvis du alene sætter lokalitetstjenesten til 
’ved brug appen', tracker den kun din placering, mens appen 
er i forgrunden.

Gør som 11.000 og download 
appen der gør din tur på vandet 
mere sikker.



registrering  aF en  
plB-nødsender 
en PlB (Personal locator Beacon) bruges til at alarmere efter-
søgnings- og redningstjenester i tilfælde af en nødsituation  
til søs.

anvendelse af en PlB-nødsender er ikke umiddelbart tilladt 
i Danmark. Her skal man i stedet telefonisk anmode om hjælp 
gennem 1-1-2.

anvendelse af en PlB er dog mulig i de lande, som tillader 
brugen af disse nødsendere. Det er oftest lande med øde om-
råder, som f.eks. det nordlige skandinavien. ejeren af en PlB 
må undersøge i det pågældende land, om det er tilladt  
at anvende en PlB nødsender.

regiStrering aF nødSenderen perSonel  
loCator BeaCon (plB - 406 mhz BeaCon)
en PlB skal altid registreres. 

ejere af en PlB, med det formål at anvende den i udlandet, 
skal have denne registreret. 

til dette formål er der etableret mulighed for at registrere 
PlB´er i international Beacon registration Database (iBrD) i 
regi af cospas-sarsat systemet.

i Danmark kan en PlB registreres med tilknytning til et skibs 
MMsi-nummer (søfartsstyrelsen). 

Hvis der opleves problemer med registreringen, kan der 
søges hjælp ved henvendelse til joint rescue coordination 
centre (jrcc) på følgende mailadresse: jrcc@sok.dk

orientering om hhV. SkiB og luFtFartøJ:
søfartsstyrelsen: ved at kode en PlB med et skibs MMsi-
nummer udstedt af søfartsstyrelsen, ændrer en PlB-status  
til en ePirB (emergency Position indicating radio Beacon)  
der anvendes af skibe som nødsendere. 

Herved er senderen registreret tilhørende skibet, og red-
ningsmyndighederne har dermed mulighed for at identificere 
hvem der sender.
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registrering  aF en  
plB-nødsender 
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Kan tilrettelæggelse af undervisning og prøveaflæggelse i coronatiden praktiseres 
forsvarligt med overholdelse af anbefalingerne og undgå smitterisikoen?

Coronatiden  
udfordrer 
undervisning 
og prøver
anBeFalingerne/reglerne 
der sKal overholdes, er:

1. Forsamlinger over 10 personer tillades ikke.
2. Min. afstand til andre er 2 meter. 
3. ved corona smittede i sin nærhed eks. familie – deltag ikke!
4. ved isolation, frivilligt eller ej- deltag ikke!

Men er overholdelse af disse anvisninger det samme som at 
aflyse undervisningen og prøveaflæggelse? 

Usikkerheden om dette fylder meget og spørgsmålene har 
været mange. DFU Kompetence anser det som moralske anvisnin-
ger, der sKal overholdes og hvor overtrædelse kan sanktioneres.

alt lovgivning baseres på moral og logisk tænkning. Hvordan 
skulle det ellers hænge sammen, hvis love og regler ikke var 
moralsk funderet, således de instinktmæssigt overholdes?

Det er imponerende, hvordan kursudbydere, kursister og 
censorer har tilpasset sig situationen og fungerer under de 
vanskelige forhold. Nøgleordet har været og er fleksibilitet med 
planlægning, således anvisninger og regler overholdes.
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et ekSempel på hVordan proBlemerne BleV 
løSt er medtaget her., 
yachtskipperskolen ved gert christensen anmodede Køben-
havns Politiet om en bindende udtagelse om prøvebeskrivel-
sens fysiske rammer (150 kvadratmeter lokale med én kursist 
og én overhørende censor samt én tilsynsførende) kunne 
praktiseres indenfor corona-anvisningernes rammer og mod-
tog følgende. Deres svar lød:

”Københavns Politi har modtaget din henv. Ud fra din beskri-
velse i mailen, hvori det bl.a. fremgår, at myndighedernes anbe-
falinger og påbud er iagttaget, er der umiddelbart intet til hinder 
for, at eksamen kan gennemføres. Du kan kontakte myndighe-
dernes hotline 70200233 for yderligere spørgsmål.”

hVad Var FremgangSmetoden  
For løSningen aF proBlemet?
jeg, Bent Hansen, har bedt gert beskrive, hvad Fritidssejlernes 
fornemmeste uddannelse i hovedtræk indeholder og hvordan 
prøveafholdelsen afvikles således corona anvisningerne over-
holdes 100%

Fremgangsmåden kan måske inspirere andre til, hvordan 
lovmedholdige kurser og prøver afvikles. Ureglementerede 
prøver accepteres ikke af DFU Kompetence.

uddannelSen For yaChtSkippere aF 1. grad  
med nyt indhold
Undertegnede kursusudbyder og underviser, gert christensen, 
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blev af DFUs formand anmodet om at deltage i en forsøgsord-
ning for uddannelsen yachtskippere startende med uddannel-
sen for yachtskipper af 1. grad.

Det er meningen, at den nye ordning skal erstatte undervis-
ningen i astronomisk navigation med undervisning i elektronisk 
navigation, dette set i forhold til den udvikling, der er sket i den 
kommercielle skibstrafik, såvel som den der rent faktisk sker i 
fritidsområdet for fritidssejlere.

i starten af dette århundrede blev der af myndighederne lagt 
mere vægt på begrebet sejladsplan-lægning (planlægning af en 
sejltur og i gennemførelsen af den). Dette set på baggrund af 
forskellige sø-ulykker med fritidssejlere. Ulykker, der som oftest 
skyldtes manglende indsigt i, hvad den forestående sejlads inde-
bar af forskellige udfordringer for skib, besætning og skibsfører 
i forhold til vejret og dets udvikling samt af den øvrige trafik på 
vandet og andre ændrede forudsætninger for turen.

vi udarbejdede et koncept, der skal ses på baggrund af det 
ændrede focus for undervisningen og har brugt det siden som 
pædagogisk metode. i begyndelsen på y1-niveauet blev det 
et krav, at kursisterne udarbejder et sejladsprojekt med en 
sejlads over et ocean. Projektet skal nu sendes til censor før 
eksamen. vi har sidenhen anvendt konceptet i vores undervis-
ning også på y3-niveauet og siden 2011 også på dueligheds-
niveauet.

som bekendt er det successivt indført på alle niveauer, at 
der eksamineres i forhold til en sejltur i de for niveauet rele-
vante farvande.

Den grundliggende idé for konceptet er, at kursisterne skal 
bruge hele pensum i deres planlægning og gennemførelse 
af en sejltur. Dette dels som indlæring, dels som noteteknik, 
men også som repetitionsværktøj for en eksamen. erfaringen 
gennem mange års undervisning viser, at kursister finder god 
mening i at sammenholde en af dem selv fastlagt sejltur med 
hele det hos DFU (søfartsstyrelsen) beskrevne pensum.

Med henblik på at imødekomme kursisters ønsker om kunne 
planlægge selve navigationen i et elektronisk medie, som jo 
findes på egen båd i den indkøbte kortplotter med søkort,  
har vi, som indførelse i denne teknik, anvendt navigationspro-
grammet open cpn, som er et frit tilgængeligt edb-program  
til både Windows og Mac computere. edb-programmet er ud-
arbejdet og bliver vedligeholdt efter samme idé som websiden 
Wikipedia. til dette program kan man importere både eNc  
kort og rasterkort.

en af fordelene for underviseren og kursisten er, at man via 
e-mail vedhæftet kortfiler kan kommunikere imellem og der-
med få kommenteret/korrigeret sit arbejde med ruteplan.

Kursistens beskrivelse af sejladsplanlægningsprojektet skri-
ves i et tekstbehandlingsprogram. Beskrivelsen kan selvsagt 
også kommunikeres mellem underviser og kursist via e-mail 
med vedhæftede filer med mulige kommentarer og eventuel 
korrektion.

vores kurser er de seneste 4-5 år gennemført som delvis 
fjernundervisning, idet der er arrangeret mødegange hver 14. 
dag, hvor pensum successivt med forløbet i projektbeskrivel-
sen gennemgås.

i løbet af den derefter kommende uge udarbejder kursisten 
sin egen beskrivelse af delprocessen og modtager kommenta-
rer fra underviser før næste mødegang.

selve grundlaget for et sejladsplanlægningsprojekt har vi 
struktureret som nedenstående:

Sejladsplanlægning og vagthold
Planlægningsfase

0. Fartøjet
	 •	Beskrivelse	(sejlbåd,	mor	sejler,	motorbåd)
	 •	Skibets	navigationsudstyr	(i	forhold	til	ECDIS	konceptet)

1. idé for rejse og dens mål
•	Beskrivelse	af	ideer	med	rejsen	(hvorfor/hvordan)

2. Fastlæggelse af rute og tidspunkt
	 •	Bestemmelse	tidsperiode	for	rejsen
	 •	Fastlæg	rute	(i.f.t.	vejrruteplan)

3.  vurdering af rejsens krav til besætning og  
skib samt udrustning

	 •	Formelle	krav,	båd!
	 •	Formelle	krav,	besætning

4. Bådens sikkerhed
  o stabilitet m.m.
  o Brandsikring
•	Nødudstyr
  o lovkrav
  o i forhold til gMDss konceptet

5. Besætningen
6.  vurdering af problemer og sejladsforhindringer  

på ruterne
7. Planlægning af kontrolforanstaltninger på rejse
•	Stedbestemmelser

8. Fastlæggelse af procedurer under rejse
•	Brovagt	principper

Foranstaltninger under rejse
aktiviteter før afgang
•	Indhente	vejrudsigt
•		Fastlæggelse	af	aktuelle	vagthold,	vagtskifteinstrukser	 

i.f.t. aktuel rejsetid
1. vurdering af aktuelle sejladsforhold
•	Trafik	på	ruten	
•	Tidevand/tidevandsstrøm	 	 	
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2. Klargøring af skibet til aktuel sejladsetape
3. Besætningens udrustning og sikkerhed
4. vurdering af etapens distance og varighed
5. Fastlæggelse af brovagt 
6. Fastlæggelse af kontrolpunkter på etapen
7. Førelse af skibsdagbog
8. Uforudsete hændelser
•	Tempereret	cyklon
•	Tropisk	cyklon
•	Forebyggelse	af	kollisioner
•	Sygdom	om	bord

prøVeaFlæggelSen For opnåelSe aF  
det eFtertragtede y1 BeViS.
Forud for prøven mailer eleven sin sejladsplanlægning til  
censoren for bedømmelse. Det skriftlige materiale gennemgås 
af censoren i sit eget hjem. 

Corona-betingelserne er hermed 100% overholdt.
elevens skriftlige planlægning danner baggrund for det indivi-
duelle operationelle interview, med afstandskravet overholdt, 
og hvor eleven møder til en aftalt tid. 

også her er corona-betingelserne 100% overholdt.

dFu udsætter alle prøver 
frem til 10. maj 2020 
Danmarks Fritidssejler Union – DFU Kompetence center 
har fortsat stoppet for gennemførelse af alle prøver i 
fritidssejlads frem til 10. maj 2020.

Baggrunden for denne meget restriktive tolkning af 
myndighedernes retningslinjer er, at vi i videst muligt 
omfang skal bidrage til at undgå risiko for smittespred-
ning. Når mennesker mødes – uanset hvor få - kan  
virus let overføres.

Danmarks Fritidssejler Union er en fritidsorganisation 
ikke et erhverv, og vi har en forpligtelse til at udvise 
samfundssind og aktivt medvirke til en kontrolleret  
genåbning af Danmark.
 Bestyrelsen

i Marineskolen har vi specialiseret os i at kunne 
tilbyde grupper eller enkeltpersoner ønskede 
kurser på ønskede tidspunkter.

Derfor kan du heller ikke altid finde faste kursus- 
datoer på vores hjemmeside, idet filosofien er, at 
du henvender dig på mail eller telefon, når  
du har et aktuelt ønske eller forespørgsel.

På baggrund af dit ønske sætter vi alle sejl til  
for at imødekomme dine forventninger.

alt for mange mennesker går inaktive rundt og 
venter på, at hold skal opstå på en søfartsskole
 
i Danmark. Det kan være dig, der blot skal have 

en genopfriskning for at komme videre, eller  
dig der står for at skifte erhverv til søfart.

Med enkeltmandskurser kommer du meget  
hurtigere igennem til evt. prøve og er færdig  
til at komme videre i dit arbejdsliv.

For fritidssejlere har vi hvert forår en kursus-
kalender med datoer for både speedbåds- og 
vandscooterkurser, ligesom vi hver vintersæson 
har opslag om src/vHF-kurser foruden week-
end- eller aftenskolekursus i duelighedsbevis  
for lystsejlere. yachtskipperkursus er desuden 
en del af vores vinteraktiviteter.

Kursus i fremtiden
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d
a bundmaling til skibe indeholder giftige stoffer, er 
det vigtigt at vælge en bundmaling, der lever op til 
kravene i lovgivningen. Miljøstyrelsen har udarbejdet 
en liste over bundmalinger, som er lovlige at for-

handle og anvende, så forbrugere og forhandlere kan navigere 
uden om ulovlige produkter. 

Bundmaling til skibe bliver tilsat kemiske stoffer, der be-
grænser alger, muslinger og krebsdyr i at gro fast på skibet 
af hensyn til skibets manøvredygtighed og brændstofforbrug. 
Disse stoffer – eksempelvis kobberforbindelser – kan være 
farlige for dyrelivet i vandet. Derfor gælder der strenge krav til 
produkter, der indeholder dem. 

Når du vælger en bundmaling, skal du være opmærksom på, 
at der er trådt nye regler i kraft, og der kan derfor være bund-
malinger i butikkerne, der ikke længere er tilladte at anvende  
i Danmark. 

For at vejlede forbrugere og forhandlere har Miljøstyrelsen 
nu offentliggjort en liste over bundmalinger, der er lovlige at 

importere, forhandle og anvende på skibe under 24 meter.  
se listen her: www.mst.dk/bundmaling. 

FaKta oM goDKeNDelse aF BUNDMaliNg 
Kemiske stoffer til begrænsning af alger, muslinger og krebs-
dyr kaldes biocider og hører under eU's biocidforordning.  
Biocidforordningen kræver, at bundmalinger med biocider  
skal godkendes af myndighederne. 

godkendelsen af produkter foretages løbende – dog har 
processen allerede medført, at nogle bundmalinger ikke læn-
gere er lovlige. andre produkter vurderes først på et senere 
tidspunkt eller er i øjeblikket under vurdering hos Miljøsty-
relsen. Disse produkter er lovlige at importere, forhandle og 
anvende, indtil der træffes afgørelse om deres godkendelse. 

For at få sikkerhed for at en bundmaling er lovlig at impor-
tere, forhandle og anvende på skibe under 24 meter, anbefaler 
Miljøstyrelsen at kontrollere, om produktet fremgår af oversig-
ten på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/bundmaling. 

tJek altid 
om din Bundmaling  
er lovlig at Bruge
Miljø- og Fødevareministeriet har  
udsendt en pressemeddelelse,  
der berører bundmaling.  
Læs deres fakta om godkendelse  
og gode råd lige her. 
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goDe rÅD oM BUNDMaliNg 
1.  Undlad at vaske eller skrubbe bunden på en båd, der malet 

med bundmaling, så længe båden er i vandet. 
2.  sørg for at samle malingsflager og begroning op, når båden 

bliver vasket om efteråret. Her findes det meste af det kob-
ber, som bliver vasket af. 

3.  Når båden males eller slibes, lægges en presenning under 
båden, så materialet bliver lettere at opsamle. Fej det sam-
men og aflever det i havnens miljøcontainer. 

4.  Brug havnens udstyr eller udstyr og metoder, der er gokendt 
af havnebestyrelsen til at fjerne eller slibe bundmaling.

5.  Brug ikke kemikalier eller vådslibning til at fjerne  
bundmaling.

6.  sandblæsning eller -svirpning skal anmeldes til kommunen 
i god tid forud for behandlingen. så kan kommunen rådgive 
om eller eventuelt stille krav til sandblæsningen, herunder 
om håndteringen af det afrensede materiale og sandet. Pak 
båden ind i et telt for at undgå at sprede støvet. 

overSIGt over 
lovlIG BundmalInG 
International Paint ltd.

akzonobel 
Boatguard 100 
cruiser 200 
cruiser 250 
cruiser Polishing aF 
eroding antifouling 
Fabi one 
Micron 300 
Micron 350 
Micron 350w 
trilux 200 
trilux Hard aF 
trilux Propeller 
Ultra 300 
Uni Pro 250 
Uni Pro eU 
vc17m extra graphite 

Jotun a/S 
aQUaliNe 
aQUaliNe sPray 
Mare Nostrum sP 
Nonstop ii 
Nonstop supreme 
racing 

Chugoku Paints Bv 
seajet 030 Warrior 
seajet 031 samurai 
seajet 032 Professional 
seajet 033 shogun 
seajet 034 emperor 
seajet 034 emperor White 
seajet 035 Hard racing 
seajet 035 Hard racing White 
seajet 036 endurance 
seajet 038 taisho 
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overSIGt over 
lovlIG BundmalInG 
(fortsat)

Hempel 
Hempel´s Hard racing Xtra 71420 
Hempel´s Mille White 71150 
Hempel´s Mille xtra 71100 
Hempel's alu Prop Nct 7473a 
Hempel's alu Prop Nct 7473c 
Hempel's alusafe 7120D 
Hempel's aluxtra 71260 
Hempel's aluXtra Nct 74770 
Hempel's Bravo ii 76160 
Hempel's classic 71220 
Hempel's Hard racing teccel 7679a 
Hempel's Hard racing teccel 7679c 
Hempel's Hard racing teccel 7683a 
Hempel's Hard racing teccel 7683e 
Hempel's Hard racing teccel 7688W 
Hempel's Hard racing White 76300 
Hempel's Hard racing Xtra 7666a 
Hempel's Hard racing Xtra 7666c 
Hempel's Hard racing Xtra 7666e 
Hempel's Mille extra 7166a 
Hempel's Mille extra 7166c 
Hempel's Mille extra 7166e 
Hempel's Mille Nct 7173c 
Hempel's Mille Nct 7174a 
Hempel's Mille Nct 7174c 
Hempel's Mille Nct 7183a 
Hempel's Mille Nct 7183e 
Hempel's Mille Nct 7188W 
Hempel's Prop Nct 7455X 
selfpolishing antifouling 8177010160 
standard selfpolishing antifouling 81210 
standard selfpolishing antifouling 81220 
standard selfpolishing antifouling 81240 
standard selfpolishing antifouling 81620 
standard selfpolishing antifouling 81640 

oversigt over lovlig BUNDMaliNg 
Bundmaling indeholder kemiske stoffer, der begrænser alger, 
muslinger og krebsdyr i at gro fast på fartøjet. Kemiske stoffer 
med denne effekt kaldes biocider, som er underlagt strenge 
krav i henhold til eU's biocidforordning. Der er nemlig tale om 
stoffer – som eksempelvis kobberforbindelser – der kan være 
meget giftige for livet og fødekæderne i vandmiljøet.

Biocidforordningen kræver, at bundmalinger med biocider 
skal godkendes af myndighederne. Denne vurdering foretages 
løbende – dog har kravet allerede medført, at nogle bundma-
linger ikke længere er lovlige. andre produkter vurderes først 
på et senere tidspunkt eller er i øjeblikket under vurdering 
hos Miljøstyrelsen. Disse produkter er lovlige at importere, 
forhandle og anvende, indtil der træffes afgørelse om deres 
godkendelse.

Miljøstyrelsen har for at vejlede forbrugere og forhandlere 
udarbejdet den nedenstående liste over lovlige produkter. 

Sådan GenKender man  
lovlIG BundmalInG:
De følgende regler gælder for skibe (fartøjer) på under  
24 meter:

Det er kun lovligt at importere, forhandle eller anvende 
bundmaling på skibe under 24 meter, hvis

a) produktet fremgår af nedenstående liste
eller
b) produktets etiket angiver et registreringsnummer  
fra Miljøstyrelsen 

Hvis produktet ikke fremgår af nedenstående liste og ikke har 
et registreringsnummer fra Miljøstyrelsen på etiketten, så er 
produktet ulovligt at importere, forhandle og anvende i Dan-
mark.

overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde og – ved 
skærpede omstændigheder – fængsel. Der gælder med biocid-
forordningen et personligt straffeansvar, hvilket betyder, at den 
enkelte bådejer kan straffes direkte ved anvendelse af ulovlig 
bundmaling.

oM oversigteN 
De ovenstående produkter optræder på listen med de nævnte 
virksomheders samtykke. Miljøstyrelsen modtager gerne hen-
vendelser fra virksomheder om fejl eller manglende produkter 
på listen på biocides@mst.dk

listen er gyldig frem til 31/12 2020
Se mere information på biocidinfo.dk 
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demokrati
ifølge ordbogen er det en styreform, hvor befolkningen har den 
politiske magt og beslutninger tages ved afstemninger, hvor 
hver enkelt person har én stemme. vi bryster os af, at det er 
sådan, vi har det her i landet. og hvor er det godt.

Det er engang sagt, at vil nogen knægte demokratiet. så 
lader man sandheden afgå ved døden. eller man gør som 
trump, opfinder en alternativ sandhed, der passer bedre  
i lederens program, der så lader sandheden blive til fake  
fake fake news.

jamen vi har jo ytringsfrihed – den højt besungne og me-
get misbrugte rettighed. Misbrugt, når nogen påberåber sig 
ytringsfrihed for at genere andre og ikke selv vil påtage sig 
ansvaret for det sagte eller skrevne. Det har vi masser af ek-
sempler på indenfor det sidste årti. tænk blot på de millioner 
samfundet betaler for beskyttelse af disse personer.

og misbruger man ikke sin ytringsfrihed, men påtager sig 
ansvaret for det skrevne og sagte, ja, så må magthaverne 
lukke munden på de formastelige ved at udøve censur. ifølge 
ordbogen betyder det at hindre nogen i at kunne sige det,  
de måtte ønske at skrive eller sige selvom de påtager sig  
ansvaret for det.

vi har et højt besunget demokrati – tænk blot på andelssel-
skaberne – manden med en ko har en stemme, og ham med 
50 køer har en stemme. et medlem i cooP har en stemme, 
enten man handler ind til én eller hundrede personer.

Det kunne man lære noget af i DFU. tænk blot på de sidste 
generalforsamlinger og klubstemmer: Hentet i Kais forklarel-
sesordbog: en medlemsklub har 5 stemmer uanset antallet  
af medlemmer. vi har klubber med ingen eller få DFU-medlem-
mer og de råder så over 5 stemmer, man kan ”låne ud”  
til dem, der snakker bedst for deres syge moster.

Det er den slags situationer magthavere benytter sig af. i 
storpolitik så vi det sidst i tyrkiet. Der benyttede præsidenten 
sig af en demokratisk folkeafstemning til at skaffe sig selv 
mere magt og knægte demokratiet. så var den opposition 
spærret inde eller truet/kuet.

sådan har vi det jo heldigvis ikke her i landet, da nøjes vi med 
christiansborgfnidder, hvor alle helst både skal høres og ses.

og hvorfor skriver jeg så lige om dette emne. Meget enkelt, 
det ligger mig meget på sinde og er en del af mit sande jeg.

Kai mogensen
Kasserer

oplysning fra Kassereren 
Først vil jeg beklage overfor de medlemmer, der har 
kontaktet mig og udbedt sig oplysninger, som jeg  
burde kunne have givet dem, men som jeg har  
måttet henvise til at hente information andetsteds.  
Undskyld til jer medlemmer.

Forklaringen er enkel: formanden havde forment  
mig adgang til medlemsdatabasen og vores regn- 
skabssystem, fordi jeg har ønsket at holde jer  
medlemmer orienteret om, hvad der sker bag  
kulisserne i DFUs bestyrelse. 

tingene er i øjeblikket normaliseret, men jeg ved  
selvfølgelig ikke hvor længe, da dette indlæg måske 
bruges som løftestang til at lukke ned igen. Det  
kunne jo også være, at det blev bortcensureret.

Få det bedste ud af sejlersæsonen i disse  
coronatider og pas på jer selv og de andre.

 Kai mogensen 
 Kasserer

replik fra formanden
efter en beslutning i bestyrelsen blev Kai  
udelukket fra vores it-system for ikke at  
opskalere meningsforskellene yderligere. 

trods fælles beslutning om ikke at sende flere  
personlige  “spammails” til medlemmerne fra  
vores it-system overholdte Kai ikke dette.

Konsekvensen blev hvad Kai beskriver.  
Fulde rettigheder er genetableret.

 
Bent  Hansen 

 Formand
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i december sad jeg og andre gode medlemmer af DFU og  
drøftede sommerens togter. vi lavede en løs plan om at tage 
en tur på de tyske kanaler. Planen var at starte i lübeck og 
sejle til lauenburg via elbe-trave kanalen. 

Det ville for de deltagende parter være en afslappende tur, 
hvor man stille og roligt kan træne slusning. Kanalen er 88,6 km 
lang med 7 sluser. 

Der er undervejs mulighed for at besøge till eulenspiegel 
byen Mölln, hvilket er en god oplevelse. Derudover er der  
mulighed for at besøge flere små fritidssejlerklubber.

et par ville vende om, når vi kom til lübeck, da de ikke  
have så megen tid, mens vi andre ville forsætte til kanalerne  
i Mecklenburg-vorpommern.

Men ak - det går ikke altid, som præsten prædiker i kirken. 
en vis frk. corona kom på tværs. Der er, som i sikkert allerede 
ved, ikke en bar, ej heller en cigar, men en kedelig virus –  
covid 19 - som er så smittefarlig, at den har lukket Danmark, 
europa – ja, faktisk resten af verden ned.

i tyskland har man lukket for sejlads med fritidsbåde både tyske 
og udenlandske.  Det har karakter af turisme, står der som en af 
begrundelserne. Der må derfor heller ikke overnattes i bådene. 
om de efter den 20. april ændrer på deres regler, som er decide-
rede forbud, har jeg i skrivende stund ikke kunnet registrere. 

Det er heller ikke helt nøjagtigt ens i alle de tyske delstater, 
så vil man absolut sætte himmel og jord i bevægelse for at 
komme derned eller sejle til andre lande, foreslår jeg jer, at  
i kontakter de lokale myndigheder for at få at vide, hvilke regler 
der gælder hos dem.

Udenlandske sejlere må pt. ikke komme til Danmark. Der 
er tilsyneladende forskellige regler i de danske havne. Min 
hjemhavn er ikke kommunal. Der kan ligge 600 både. Der er 
2 klubber samt et søsportscenter. Hos os kan man godt lægge 
til, få el og vand. Men så stopper det også. toiletter, bad, lege-
plads samt vaskerum er alle lukkede. Du kan ikke komme på 
et toilet på assens Marina overhovedet - vi har haft besøg af 
told, som kontrollerer området.

jeg ved, at der er andre regler i andre havne, så her i  
Danmark gælder det også: orienter dig, inden du sejler ud.

Der ville med det utrolige fine vejr normalt have været meget 
mere liv i vores havne, men flertallet af danskerne tager  
situationen alvorligt og følger myndighedernes anvisninger. 

På trods af den mindre sejlads har vi i vores område alle-
rede haft et sejleruheld. en midaldrende mand faldt overbord. 
Beredskabet blev alarmeret, men heldigvis for ham var der  
en anden sejler i nærheden, der kunne hjælpe. Manden blev  
nedkølet og kom en tur omkring sygehuset. 

så derfor afslutter jeg mit indlæg med dette opråb:
Pas goDt PÅ jer selv og aNDre DerUDe og  
HUsK reDNiNgsvesteN!

Du kan finde information og status om forskellige regler vedr. 
covid-19 fra de tyske havne på www.motorbootonline.de

en anderledeS 
SæSonStart
aF kirSten hanSen, medlem aF dFuS BeStyrelSe
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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,  
autostyrer, 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

Starlett 34’, årgang 1977 – Sælges 
Perkins 6-354, 115 hk, ceteK lader, hyd. selvstyrer 
garmin – Bovpropel MaX Pover, ekkolod, gps Furuno, 
vHF radio sP, inverter 12/230 v, køleskab, 12 v,  
køleskab, 230 v, papirsøkort og havnelos, radio,  
2 minicykler, værktøj, 2 støvsugere 12 v + 230 v, 
el-diagram og instruktionsbøger/manualer på hele 
båden, vinter- stativ, alt i udstyr samt inventar 

ring for yderligere information:   
holger degn tlf: 40 50 49 18
mail: degnholger@stofanet.dk

køb og salg for medlemmerne

Pris kr. 330.000,00
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køb og salg for medlemmerne
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
E-mail: 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
E-mail: torben@dk-dfu.dk

Suppleant
Kurt Sjøgreen
Tjørnelunden 32
2635 Ishøj
Mobil: 6172 5937 
E-mail: Kurt.sjoegreen@dfukc.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:
Casper Holm – dfu@sekr.dk

Annoncer:
Sekretariatet – dfu@sekr.dk

Grafisk produktion:
Peter H. Schjødt – 2020 6797 

tryk:
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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 2020:

Nr Udkommer Deadline

 3 september 1. august
 4 december 1 . november



danmarks Fritidssejler union
parkvej 27  •  4990 Sakskøbing
tlf: 70 22 91 95  
mail: dfu@sekr.dk
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returadresse: dit Sekretariat toldboden 3, 2. sal, 8800 Viborg


