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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  
hAr orDet

leder  BeNt HANseN, DFU-ForMAND og KvAlitetscHeF

Selvom forsamlingsforbuddet ikke er 
blevet hævet til 200 personer fra 

den 8. august, er vi alligevel et sted, 
hvor genindkaldelsen af vores general-
forsamling er mulig. 

generalforsamlinger er som udgangs-
punkt omfattet af forbuddet mod at 
afholde arrangementer, hvor flere 
end 100 personer er til stede på 
samme sted samtidig. Hvis del-
tagerne i det væsentlige sidder 
ned, må der dog være op til 500 
personer til stede ved arrange-
mentet. 

Perioden, fra vedtagelsen af DFUs nye 
vedtægt, til det nu er muligt at gennem-
føre generalforsamlingen, har på flere 
måder ikke været en gylden tid, men….

coronarestriktionerne tillod trods alt, 
at der var metoder til at klargøre og 
søsætte båden med overholdelse af af-
stands- og forsamlingskravet og rigelig 
med sprit (håndsprit naturligvis). 

luksusproblemet har været og er stadig, 
hvor weekendturene skulle gå til? Hvilke 
havne var åbne? var badeværelser og 
toiletter åbne? var cafeterierne åbne? 
spørgsmål, der heldigvis ikke har afholdt 
sejlere fra at opleve sejlerglæden ved at 
være på havet igen og mærke håret i vin-
den og bådens bevægelser. Flere jeg har 
talt med, har genopdaget fornøjelsen ved 
solnedgang og -opgang som ankerligger. 
ikke alt har været negativt.

en udfordring var, at speedbåds- og 
vandscooterkørekortene skal medbringes 
sammen med en gyldig ansvarsforsikring, 
og det førte til run på uddannelser og 
prøveaflæggelser for disse discipliner. 

coronarestriktionerne spændte umid-
delbart ben for afviklingerne af kurser og 
prøver, men kreativiteten var stor for at 
overholde anbefalingerne.

Mindre hold blev undervist udenfor 
klubhusene (i cykel- og masteskure), 

der generelt var corona-nedlukkede, og 
i privat regi med max 10 personer hvor 
det var tilladt at undervise med overhol-
delse af retningslinjerne, blev redningen 
for mange kurser.

Prøver blev afviklet efter metoden, vi 
benævnte 1 til 1, hvor censoren over-
hørte kursisten individuelt. Metoden blev 
også brugt ved praktiske prøver med 
samtidig aflæggelse af den teoretiske.

jeg er glad for, men ikke overrasket, 
over, at det lod sig praktisere, idet DFU 
Kompetence organisationens grundlag er 
tillid til, at kursudbydere og censorer for-
står og overholder uddannelseskravene. 
Hvorfor mistro kursudbydere og censorer 
for ikke at påtage sig samfundsansvaret?  
Uden tilliden overlever hverken DFU eller 
DFU Kompetencen ikke!

en administrativ del af bestyrelsen 
var, på forespørgsel hos et skattekontor 
oplyst om, at DFU Kompetence var 
forpligtiget til at indberette censorernes 
omsætning til skattemyndighederne. 
Personligt er min opfattelse af skattelov-
givningen, at det er censorernes egen 
forpligtigelse som b-skatteyder. For en 
endelig afklaring sendte vi en forplig-
tende forespørgsel til skat om emnet.

DFUs kasserer kontaktede, på egen 
initiativ, censorerne for at indberette 
deres udbetalte honorarer til skat. reak-
tionerne og forbitrelsen i indblandingen 
i deres private forhold var enorm og min 
handling var nødvendig for ikke at skade 
forholdet imellem censorerne og DFU 
Kompetence.

Beslutning blev at overføre funktionen 
for kompetenceøkonomien til kvalitets-
chefen og Dit sekretariat, mens vi ori-
enterede censorerne om ikke at opgive 
deres cPr. nr., indtil vi har fundet en 
afklaring hos skat. 

generalforsamlingen den 19. sep-
tember 2020 normaliserer forholdet 
med valget af en særskilt Kompetence-
økonomiansvarlig og Kvalitetschef ref. 
vedtægtens §14. 

i corona nedluk-
ningsperioden er en 
aktiv bestyrelsesfunk-
tion, med beslutnin-
ger udover den daglig 
administration, ikke lovlig, idet bestyrel-
sesmedlemmernes mandatperiode er 2 
år, som fastsat i vedtægtens § 12, hvor 
mandatet udløber eller fornyes.

Udskydelsen af forårets generalfor-
samlingen medførte, at 3 af 5 bestyrel-
sesmedlemmer ikke havde deres mandat 
i behold. juraen er herefter, at den sid-
dende bestyrelse kun kan fungere som 
en forretningsbestyrelse med begræn-
sede beføjelser. Naturligvis begrænser det 
beslutninger om aktiviteter planlagt til at 
skulle være udfoldet i 2020.

Følgerne af, at de forskellige opfat-
telser af DFUs funktionsområder og de 
individuelle personligheder, er, at sid-
dende bestyrelse er dysfunktionel og 
at en tiltrængt bestyrelsesændring er 
udskudt. Med indkaldelsen af general-
forsamlingen d. 19. september 2020 er 
en løsning indenfor rækkevidde. 

Medlemmerne er DFUs myndighed. 
De har ansvaret for at sætte retningen 
og er med den nye vedtægt nået halv-
vejen. sammensætning af en funkti-
onsdygtig og demokratisk bestyrelse vil 
fuldføre arbejdet. en forpligtigelse vi må 
påtage os d. 19. september. 

genindkaldelsen af generalforsamlin-
gen til midt i september blev besluttet 
for så mange som muligt kan deltage. 
vi formoder, ferierne er afviklet og med 
odense som lokation er der mulighed 
for stor deltagelse. Holdbare løsninger 
bør vedtages af mange. 

tilmeldingen til den tidligere general-
forsamling respekteres.  Ny tilmelding 
er ikke en betingelse men ønskeligt. 
tidligere indsendte forslag respekteres, 
men der er også åben for nye, men 
tilmeldingsfristen skal overholdes  
– se indkaldelsen her i bladet.

dFU Formand og Kvalitetschef.
Bent Hansen
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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.



AF SuNE ANDERSEN, NORDjySk SMåbåDSklub (NjSk), MEDlEM AF DANMARkS FRitiDSSEjlER uNiON

T
eam Morgan har i sommerferien haft et super godt 
trollingfiskeri efter havørred langs kysten ved Born-
holm, hvor vi fik kontakt til i alt 15 havørreder. 
Flere havørreder, op til 5,2 kg er i køleboksen, klar til 

rygning. Andre fik lov at svømme videre, så de kan vokse sig 
endnu større til næste år. Ud over det fantastiske fiskeri efter 
havørreder blev det også til rigtig store makreller (+700 gram) 
og hornfisk.

Første dag startede Malene med at tage styringen i skipper-
stolen, mens jeg satte grejet. Forbavset, nej vel? 

Hvilken dybde skulle vi fiske på? vi havde af den lokale trol-
lingguide Kim Finne hørt, at der var blevet fanget flere havør-
reder på 10-12 meter vand. Malene holdt på, at vi skulle starte 
på 18 meter vand, jeg overgav mig, hvorefter grejet kunne 
sættes i fred og ro. troede jeg…

Da stang nummer tre skulle sættes, lød knarren på en af 

deT  
BornHolmSKe
FiSKeevenTyr

malene Torp var heldig at få en stor 
havørred på krogen, da hun og Sune 
Andersen fra nordjysk Småbådsklub 
besøgte Bornholm i sommerferien. 
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stængerne, og en pæn havørred kom til syne. vi kiggede på 
hinanden og sagde: “Hold kæft den er stor, den kan da slet 
ikke være i nettet!” jeg bad Malene om at tage billeder af den i 
vandet, for sæt nu vi skulle miste den, så vil ingen tro på ”lyst-
fiskerhistorien” efterfølgende. Malene knipsende derfor hurtig 
lidt billeder.

og ganske rigtig, havørreden var stor – alt for stor til nettet! 
Første forsøg på landing mislykkedes, da havørreden gled ud 
af nettet! i andet forsøg blev den i nettet, selv om både hoved 
og hale stak ud over kanten. 

Malene svang nettet op, som om det var en greb, hun stod 
med, og havørreden fløj bogstavelig talt igennem luften og 
landede solidt i båden! jublen var stor på team Morgan. Hav-
ørreden blev målt til 73 cm og 5,2 kilo. Den blev taget på en 
Apex str. 1,5” efter en Dipsy Diver str. 107, fisket 120 fod bag 
båden.

Fiskerikontrollen eksisterer også på Bornholm, og de var en 
tur ombord hos team Morgan. vi fik en rigtig god snak med 
dem – alt var ok! På Bornholm må man kun hjemtage 3 havør-
reder pr. dag pr. båd, hvilket der kan læses mere om på Miljø- 
og Fødevareministeriet hjemmeside. 

Alt i alt nogle rigtig fede fiskedage på Bornholm, og hvor er 
det bare lækkert at sejle op langs klipperne og nyde den helt 
fantastiske natur fra vandsiden. tak Bornholm og tusind tak til 
Kim Finne fra east side trolling for gode råd og vejledning.

der blev også fanget mindre havørreder på turen 
til Bornholm. Her er det Sune Andersen, der viser 
et flot eksemplar frem til kameraet.

Fiskerikontrollen på Bornholm lagde vejen forbi malene og Sunes 
båd. Alt var i den skønneste orden, og Sune (th.) fik en god snak 
med den udsendte.

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
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GENiNDkAlDElSE AF  

 DFUs UDsAtte  
 geNerAlForsAMliNg 2020
lørdAg den 19. SepTemBer 2020 Kl. 11:00

på ScAndic HoTel odenSe, HvidKærvej 25,  
dK-5250, odenSe.

orientering
vedtægten fremgår af DFU’s Hjemmesiden dk-dfu.dk. 

indsendte forslag, tilmeldinger og udsendt kandidatliste  
til den ordinære, men corona udsatte generalforsamling  
21. marts 2020, er stadig gældende.

Nye tilmeldinger og forslag modtages,  
med de her angivne datoer. 

program:
Kl. 11:00 registrering og udlevering af stemmesedler.
Kl. 12:00  DFU er vært ved en beskeden anretning.

Forslag og indstilling af kandidater til DFU’s bestyrelsen,  
revision samt Kvalitetschef og økonomiansvarlig til DFU- 
kompetence, der ønskes forelagt og behandlet på generalfor-
samling, skal være skriftlig og DFU’s sekretariat i hænde:
SENESt DEN 1. SEptEMbER 2020 

Af hensyn til praktiske forhold bedes tilmelding  
til generalforsamlingen være 
FøR DEN 13. SEptEMbER 2020.

regnskab og budgetforslag kan 2 uger før generalforsam-
lingen rekvireres hos: DFU’s sekretariat på telefon: 70 22 91 
95, eller via e-mailadresse: Dfu@sek.dk   

vel mødt til en god og saglig generalforsamling.         
 BeSTyrelSen

generalforsamling dagsorden
1.  Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2.  valg af dirigent(er).

3.  valg af referent(er).

4.  valg af stemmetællere/udvalg.

5.  Forretningsorden for generalforsamlingen.

6.  Bestyrelsens beretning.

7.  Andre beretninger.

8.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

9.  indkomne forslag.

10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

11. godkendelse af kontingenter.

12. valg i henhold til vedtægterne.

  Til: DFU’s bestyrelse: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. ref. §12

  Til: DFU revision: Formand samt 2 medlemmer. ref. §13

  Til: DFU Kompetence center: Kvalitetschef og økonomiansvarlig. ref. §14

13. eventuelt.
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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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e
r du uheldig at støde på grund, kan du i de fleste 
tilfælde ofte komme fri ved egen hjælp eller med hjælp 
fra forbipasserende både. Den nemmeste og ikke 
mindst klogeste løsning er naturligvis helt at undgå 

grundstødningen, og det kræver en god planlægning af turen.
- Det bedste, man kan gøre for at undgå at gå på grund, er 

at planlægge sejlturen omhyggeligt ved at lægge en rute på dit 
søkort eller gPs, hvor du er sikker på, at der er vand nok under 
kølen. Planlæg din rute, så du sejler udenom områder med lavt 
vand, følg sømærkerne og læg god afstand til hindringer, siger 
sten emborg, specialkonsulent i søsportens sikkerhedsråd. 

StOl AlDRiG bliNDt på ElEktRONikkEN 
i dag har de fleste fritidssejlere lagt papirsøkortet på hylden og 
bruger i stedet elektroniske søkort fra private kortproducenter. 
Fritidssejlerne anvender disse elektroniske søkort i søkortplottere 
eller i apps på tablets eller mobiltelefoner fra private leverandører. 

Det har den store fordel, at du via en gPs-funktion hele tiden 
ved cirka, hvor båden befinder sig. til gengæld skal du være  
opmærksom på, at uanset hvor troværdigt det elektroniske  
søkort ser ud, kan det være, at søkortene ikke er opdaterede. 

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, hvilket elek-
tronisk søkort man skal vælge, lyder det fra jes carstens, 
funktionsleder i geodatastyrelsen, der leverer data til en række 
af de private producenter af elektroniske søkort.

- På geodatastyrelsens hjemmeside finder du et overblik 
over de private producenter af elektroniske søkort, som geo-
datastyrelsen leverer data til. Det er dog ikke en garanti for, at 
de udbudte elektroniske søkort på søkortplottere og i apps er 

helt opdaterede. jeg vil derfor anbefale, hvis du fx planlægger 
en tur til smålandsfarvandet, at du går ind på geodatasty-
relsens hjemmeside og finder oversigten ”Kort for Kort” over 
søkortrettelser til papirsøkortene over smålandsfarvandet og 
derved foretager et tjek af dit elektroniske søkort over samme 
farvand, siger jes carstens og fortsætter:

- selv hvis din søkortplotter anvender det nyeste søkort, skal 
du være opmærksom på, at dybder og dybdekurver i søkortet 
kan være baseret på over 100 år gamle søopmålinger. Noget 
af det ældste data, vi bruger i geodatastyrelsen, er tilbage fra 
1880’erne, og her bestemte søopmålerne deres position ud fra 
nærmeste kirke- eller fyrtårn, så der er altså en positionsunøj-
agtighed, som du skal tage højde for. 

jes carstens mener derfor, at man bør lægge ekstra god 
afstand til områder med lav dybde, hvis søopmålingerne er af 
ældre oprindelse. 

en anden ting, man ifølge funktionslederen skal være 
opmærksom på, er søkortplotterens zoom-funktion. Det kan 
virke praktisk, men hvis søkortplotteren anvender et søkort, 
hvis indhold – blandt andet dybder og dybdekurver – er ud-
arbejdet til et målestoksforhold 1:30.000, og du så zoomer 
ind til 1:2.000, så vil der fx ikke være den fornødne tæthed af 
dybder, og dybdekurverne vil fremstå generaliserede, dvs. ikke 
detaljerede nok. 

Derfor kommer jes carstensen med følgende anbefaling:
- Mit bedste råd er, at du ikke skal stole blindt på de elektro-
niske søkort i søkortplottere og apps, men bruge dem som en 
god vejledning og huske at ”kigge ud ad vinduet” og sejle efter 
afmærkningen, siger han. 

såDAn UnDgår DU
grUnDstøDning  
på Din sejltUr
Hvis du tilbringer sommerferien til søs, kommer du sikkert til at sejle i ukendt farvand. Det 
øger risikoen for grundstødning, som hurtigt kan ændre den hyggelige sejltur til en kao-
tisk situation. Her er gode råd til at undgå grundstødning, og til hvad du skal gøre, hvis 
uheldet er ude. 

man skal ikke stole blindt på elektronikken, 
når man er ude at sejle. Sådan lyder det  

fra Sten emborg, specialkonsulent  
i Søsportens Sikkerhedsråd.  

Foto: Søfartens Sikkerhedsråd
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NåR Du ER GåEt på GRuND
sker det alligevel, at båden går på grund, er din opgave som 
skipper først og fremmest at bevare roen og få overblik over 
situationen, fortæller sten emborg. 

- tjek først, om alle personer ombord er uskadte og har 
redningsvest på. Dernæst gælder det om at finde ud af, om der 
er skader på båden. Det er kritisk, hvis der trænger vand ind i 
båden, og er der hul på brændstoftanken, så er der risiko for 
forurening. Når du har dannet dig et overblik, og hvis der ikke 
er skader, kan du begynde arbejdet med at få båden fri. 

Hvordan det skal foregå, afhænger af mange faktorer. Det 
kan fx være vindretningen, om det er en sand- eller stengrund, 
og hvilke skader der er på båden. er det en blød sandbanke, 
kan du i nogle tilfælde kunne komme fri ved egen hjælp ved 
at bakke, men i andre situationer er det nødvendigt med as-
sistance fra en anden båd til at trække dig fri. 

SådAn gør dU, HviS dU er 
STødT på grUnd
1. Få OvERblik OvER SituAtiONEN
Det første, du skal gøre, er at bevare roen og skabe 
dig et overblik over situationen. 
	 •	 Er	nogen	kommet	til	skade?
	 •	 Er	der	sket	skader	på	båden?
	 •	 	Trænger	der	vand	ind?	–	løft	bundplader	og	 

tæpper og tjek, om der kommer vand ind.
	 •	 	Er	der	gået	hul	på	brændstoftanke	og	 

dermed fare for forurening?

2. tilkAlD hjælp
i en nødsituation med personer i livsfare skal du kalde hjælp 
med det samme ved brug af vHF eller ved at ringe 1-1-2 på 
mobilen. Det er vigtigt, at du kan oplyse din position. 

Har du sejlsikkert Alarm appen skal du bruge den røde 
nødknap, som sender et direkte nødsignal til jrcc (joint re-
scue coordination centre) med din position. Alternativt kan der 
anvendes nødsignaler som fx røde nødblus.

Heldigvis udvikler de fleste grundstødninger sig ikke til  
en nødsituation, og har du blot brug for assistance fra andre 
sejlere, kan du bruge den grønne knap i sejlsikkert Alarm 

appen. Har du brug for yderligere assistance til at få båden 
fri af grunden, eller hvis der trænger vand ind i båden, kan du 
kontakte bjergningsassistance eller lyngby radio på vHF Kanal 
16. Det er vigtigt, at du kan oplyse din position. 

ved en ikke kritisk grundstødning kan du bruge almindelige 
opmærksomhedssignaler hvide eller grønne håndblus eller 
raketter, Pan Pan /Urgency og viften med en tovende. 

vær opmærksom på, at hjælp til bjergning kan koste honorar 
til bjergeren, og det er derfor en god idé at huske at aftale 
dette inden accept af bjergningen. Hjælp i en redningsaktion af 
mandskabet fra de offentlige myndigheder er til gengæld gra-
tis, og det gælder også, hvis du kontakter Dansk sørednings-
selskab (Dsrs) på vagttelefonen på de enkelte stationer eller 
via jrcc på vHF. stationerne kan findes på www.dsrs.dk og 
bør være en del af en sejlers forberedelse til en tur på det blå.

3. læG EN plAN FOR FRitAGNiNG FRA GRuNDEN
Hvis der ikke trænger vand ind nogen steder eller på anden 
måde er fare for besætningen eller miljøet, kan man forsøge at 
tage båden fri af grunden. Den bedste strategi for at komme fri 
af grundstødningen afhænger af den enkelte situation. 
•	 	Hvilken	vej	kom	du	ind	på	grunden?	 

– er det bedst at bakke ud, og i hvilken retning?
•	 Er	du	på	en	sandbanke	eller	på	en	stengrund?
•	 Hvad	er	bådens	position?
•	 	Hvilken	vej	kommer	vinden	fra?	 

Kan du ved brug af sejl trække dig fri af grunden?
•	 	Kan	båden	lettes	for	vægt?	 

tøm vandtanke, flyt bagage/udrustning, besætning 
eller andet over i en evt. gummibåd.

•	 	Kan	båden	krænges?	–	sæt	evt.	en	person	på	 
bommen af en sejlbåd eller hele besætning på  
hækken for at lette forenden af båden.

•	 	Kan	båden	trækkes	fri	ved	at	udlægge	et	anker	foran	
eller bag båden fra en jolle eller med hjælp fra en 
svømmer med ankeret på en redningskrans?  
 – brug evt. et spil til at trække i ankerlinen.  

DækkER MiN FORSikRiNG SkADER på båDEN?
går du på grund, får båden ofte skader. Normalt dækker en 
kaskoforsikring de fleste typer af skader på båden inkl. inven-
tar, skrog, motor, skibsjolle samt redningsflåde eller gummibåd. 

Hvis vragfjernelse er nødvendigt, dækker en kaskoforsikring 
sædvanligvis også det. vær opmærksom på at værdisætte din 
båd korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed ikke kan 
få fuld erstatning ved en skade. 

sker der forurening ved grundstødningen, dækker kaskofor-
sikringen sædvanligvis også, når forureningen er pludselig og 
sker i direkte sammenhæng med grundstødningen. 

Det er dog altid en god idé jævnligt at tjekke op på din  
forsikring, så du er sikker på at være dækket godt ind.

Hvis uheldet alligevel er ude, er det vigtigt, at man som skipper  
bevarer roen ved en grundstødning. Foto: Søfartens Sikkerhedsråd
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i denne sommer har der været flere brande på både, mens 
de lå på vandet. Alle blev heldigvis reddet, men kunne det 
være forebygget?

Derfor har en række interessenter taget initiativ til en 
spørgeskemaundersøgelse, der skal bidrage med viden til, 
hvordan fremtidige brande kan undgås. 

Formålet med undersøgelsen er med andre ord at under-
søge om sejlbåde, motorbåde og andre småbåde er sikret 
mod brand. (Kanoer og kajakker indgår iKKe)
Undersøgelsen gennemføres af odense Universitetshospital 
og deres Ulykkes Analyse gruppen ved overlæge  
jens lauritsen.

Svarene indsamles helt anonymt. Dem, der svarer, kan iKKe 
identificeres. 

Derfor beder jeg om, at der for hver båd kun svares én 
gang - helst sådan at alle, der sejler båden, er enige om  
alle svar.

Den samlede analyse formidles i samarbejde med søspor-
tens sikkerhedsråd til det forebyggende arbejde. Del gerne 
link til skema med andre sejlere uanset bådtype. 

Undersøgelsen kan tilgås via følgende  
link: www.survey-yacht.dk/linkcollector?key=NgDsXX25j

du er velkommen til at kontakte jens lauritsen, overlæge, 
professor ph.d., Ulykkes Analyse gruppen, ortopædkirurgisk 
Afdeling o, odense Universitetshospital, hvis du brænder 
inde med spørgsmål. Det kan du gøre på +45 29 21 18 06 
eller jel@rsyd.dk

Alle DFU-medlemmer opfordres til i egen interesse at deltage.

jeg har svaret.

- dFU-formand,  
Bent Hansen 

BrAndSiKKerHedS-
UnderSøgelSe
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8 simple regler 
For omgAngen 
meD lAnDstrøm 
til BåDen

elektricitet kan være livsfarlig, hvis man ikke omgås det med 
forsigtighed.

Derfor har virksomheden Kjøller skrevet en inspirerende 
artikel om omgangen med landstrøm i sejlbåden. Den kan du 
læse lige her. 

GENEREllE bEStEMMElSER  
FOR MONtERiNGSDElE i EN båD
Kabler og stik i båden skal være dobbelt isoleret marine instal-
lationskabel 3 x 1,5 mm² = ca. 8,5 mm tyk, grå, dvs. flertrå-
dige bløde kabler. Kabelender skal samles med en såkaldt 
”tylle” i stik/stikkontakter. 

Almindeligt enkelttrådet hus-installationskabel er ikke god-
kendt, da trådene kan knække. De runde, såkaldte euro-stik 
= schukostik må gerne anvendes i båden. Disse stikdåser har 
”jord” i siden. Der er i den forbindelse krav om sikkerhedsleder 
= jord rundt i båden. schuko-hanstik bør benyttes. Afbryder på 
stikkontakten er ikke nødvendig. 

regel nr. 1: 
gå aldrig med 230 v i hånden – det er livsfarligt, hvis du falder i 
vandet. Kablet bør altid først tilsluttes i båden, derefter oppe på 
land. Først når kablet er på plads og i orden, tændes for strømmen.

regel nr. 2: 
Anvend aldrig 230 v almindelige stik eller kabler i den våde 
ankerbrønd. Ude på dæk/ruf eller i ankerbrønd må kun benyt-
tes helt vandtætte stik med skruelåg og pakning (= iP 67 
norm). cee stik i cockpit eller kistebænke er helt oK.

regel nr. 3: KABler 
tykke 3-ledede dobbeltisolerede gummikabler eller neo-
prenkabler er bedst. Disse godkendte kabler har mindst 3 x 
1,5 mm² bløde kobbertråde, der sikrer en god forbindelse 
til landinstallationssikring og HFi = fejlstrømsrelæ. tynde, 
ofte 2-ledede, plastkabler og plastkabler på lette (billige) 
kabeltromler er farlige. Kablerne kan let blive beskadiget og 
spoleeffekt i tromle kan forårsage brand, hvorfor brug af  
kabeltromler frarådes i/til lystbåde. til større 230 v forbrug 
benyt 3 x 2,5 mm² kabler = campingnorm.

regel nr. 4: SiKringer og HFi-relæer
På land er der altid en træg sikring og et HFi-relæ. sikringen 
afbryder ved kortslutning/brand. HFi = fejlstrømsrelæet be-
skytter ved små krybestrømme over 30 mA. i båden bør der 
være en dobbeltvirkende kviksikring = polvendingssikret, og 
et fejlstrømsrelæ (HFi). Bådens sikringer virker kun fra deres 

Inspireret af brændte lystbåde i  
forsommeren kan en information  
være på sin plads. Mange brande  
forårsages af elektriske installationer  
med kabel til broen. Sådan lyder  
det  i hvert fald fra firmaet, Kjøller. 
AF bENt hANSEN, DFu-FORMAND OG kOMpEtENcEchEF
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placering og ”fremad” i båden, men desværre ikke den farlige 
vej til land. en forudsætning for at sikringssystemerne på land 
og i båden virker optimalt er, at der er en god sikringsleder 
(jord) rundt i hele systemet.

regel nr. 5: SiKringSleder = jord
Den tredje leder (gul/grøn) må ikke længere benævnes ”jord”, 
men skal kaldes sikringslederen for at indikere, hvor vigtig 
den er. Den skal med fra båd til land og den skal med rundt i 
bådens faste installationer.

regel nr. 6: lAnd-STiKKonTAKTer
europa er i gang med at standardisere til cee-stik. Det meste 
af sydeuropa og Middelhavet har cee-stik. i Danmark findes 
stadig en del ”gamle”, kantede 3-benede stik på havnene. 
tyskland, sverige og Norge har cee-stik og de ”gamle”, runde, 
2-benede med sidejord (schukostik). vil man være tilslutnings-
sikret til 230 v, er et adaptorkabel med både danske, runde 
s-N-D og cee-stik en god idé om bord. i båden benyttes altid 
cee-tilslutning.

regel nr. 7: 230 v vArmeovne 
Benyt aldrig 230 v glødetrådsstråle/blæsevarmere i både. 

Husradiatorer med olie eller de nye keramikvarmere er sikrere 
– men de fleste havne forbyder jo brug af 230 v til varme!

regel nr. 8 – gAlvAniSK Tæring:
Montér en isoleringstransformer i landstrøm installationen, der 
effektivt adskiller galvaniske tæringsstrøm i at ”spise” jern-  
eller aluminiumsskroget. 

EFtERSkRiFt
Kjøller er indhentet af fremtiden. i en verden, der ændrer sig, 
er det nødvendigt konstant at vurdere markedsudvikling,  
produktudvikling, kundernes handelsmønster og behov  
sammen med personalets kompetencer og alder, fremtidige 
udviklingsmuligheder samt muligheder for generationsskifte, 
økonomi og ikke mindst ejernes alder.

Disse overvejelser har medført, at firmaet kjøller  
langsomt lukker pr. 31-12-2020.

tak til Kjøller, der gennem min tid i sejlermiljøet, siden 1960 
har været manden/firmaet, man aldrig gik forgæves til med et 
teknisk spørgsmål. ofte kom man hjem med mere information, 
end man kunne rumme.

8 simple regler for omgangen 
med landstrøm til båden. 



AF bENt hANSEN, FORMAND (SkippER) FOR DFu OG kvAlitEtSchEF 

FremAD moD DFUs  
 100års 
FøDselsDAg i 2032

å
ret var 1932 og stedet christiansborgs kanal, hvor 
de nu for længst afmønstrede skippere - sandsyn-
ligvis over en grog eller en dram - besluttede at 
dannede en forening ved navn Dansk Motorbåds 

Union (DMU). 
Deres idealistiske formål var at være talerør overfor myn-

digheder og at virke for en samling af fritidssejlerne - nationalt 
såvel som internationalt.                      

EN SuMMARiSk tilbAGEblik OvER OpNåEDE  
MilEpælE OG FEjltAGElSER 
søgning efter noget meningsfyldt at anvende deres motorbåde 
til, udover familie sejlads, førte til en henvendelse til marinen 
med tilbud om at udføre ordonnans tjeneste. tilbuddet blev 
høfligt afslået, begrundet i materiellets standard og manglende 
navigationsfærdigheder.

erkendelsen af, at motorbådsfolket ikke var navigatører, førte 
til udvikling af Danmarks første navigationsundervisning tilpas-
set fritidssejlere med prøveaflæggelse. Duelighedsbeviset var 
skabt og er stort set bevaret uændret for eftertiden.

Kendskab til og driften af motorer - ofte ombyggede Ford 
benzinmotorer med ”sammensvejste gearhjul” og traktolin 
brændstof - var ligeledes næsten ikke eksisterende. Danmarks 

første civile motorundervisning, og udgivelse af den røde Mo-
torlærebog, blev skabt til fritidssejlernes behov og prøveaflæg-
gelse i motorlære. Motorbevis var skabt og er stort set bevaret 
uændret for eftertiden.

Fastholdelse af den civile motorbådssejlads under 2. ver-
denskrig i udpegede indre farvande tillægges mange aktører, 
men bestemt også fremtrædende DFU-medlemmer. 

Brændstofstildelingen til lystsejllads med rationeringen efter 
2. verdenskrig var en maratonopgave, hvor DMU-medlemmer 
blev udpeget til, sammen med regeringen, at varetage denne.

DMU var initiativtager og engageret i etableringen af Nordisk 
Båd råd, der igen medvirkede til samlingen af de europæiske 
fritidssejlere i european Boating Association (eBA).

samlingerne nyder i dag stor respekt og opnår resultater i 
samarbejdet med de nationale og internationale myndigheder, 
ikke mindst hos eU, hvor eBA fortager et effektivt lobbyarbejde. 
eksempelvis i forhold til skrotning af udtjente både uden sidste 
ejers ruin!

kulDSEjliNG AF uNiONEN
DMU`s sejladsen har ikke altid været i blide vinde og i smult 
vande. Fornuftige medlemmer har dog gennem tiden rebet 
sejlene og bragt skuden frelst i havn.
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Kuldsejling af unionen er også en del af historien. et initiativ 
etableret for at øge medlemsantallet ved en promovering af 
DMUs medlemsblad med ansatte bladfolk gik konkurs, og 
DMU måtte rekonstrueres for at kunne fortsætte. 

i denne rekonstruerede bestyrelse opdelte medlemmerne 
sig i to foreninger med Danmarks Fritidssejler Union (DFU) som 
fortsættende forening (den korte forklaring).

Mit FORMål MED At ERiNDRE hiStORikkEN
Formålet er at betragte DFU`s nuværende stade med et køligt 
overblik og at inddrage vores snart 100årige erfaring til foku-
sering og løsningen af fremtidens udfordringer.  

Udfordringen har været, og er stadig, at definere, hvad DFU 
er, eller rettere skal være? 

hvAD kAN vi SAMlES OM?
Med søfartsstyrelsens godkendelse af DFU Kompetence og 
bemyndigelsen til at afholde kompetence prøver med udste-
delse af duelighedsbeviser har vi kompetent udfyldt vedtæg-
tens formål og fastholdt, at der er behov for et uafhændeligt 
DFU udover kapsejlernes interesseorganisation.
i vedtægtens §2 står der, at ”Danmarks Fritidssejler Union  
har til formål at samle fritidssejlere, såvel klubber som enkelt-
personer i en union – for gennem dette medlemskab at styrke 
den rekreative og søsikre fritidssejlads.”

Kompetenceaktiviteten opdelte desværre bestyrelsens fokus 
på en uheldig, og uforsonlig personlig måde, der trods forsøg 
på at fokusere på DFUs udvikling ikke kunne fastholdes. Nye 
kræfter, med fokus på at DFU harmonisk kan rumme mere end 
forsikringsdrift, er overlevelsesstrategien for den kommende 
generalforsamling.  

DFu SEjlER ENDNu ENGANG i OpRøRt vANDE 
til generalforsamlingen er der indsendt forslag om at opsige 
DFU medlemskaberne af de nationale og internationale orga-
nisationer samt undlade at deltage på Fredericia Messen og i 
udstillinger.

Medlemsbladet Fritidssejleren kan, efter forslaget, læses 

på hjemmesiden og papirudgaven spares væk.  Men 35 % af 
medlemmerne har f.eks. ikke en e-mailadresse og må formo-
des ikke at være fortrolige med it.

Kommunikation er en livsbetingelse for en forening – en 
udtalelse, der er værd at tænke over.  

Forslaget er motiveres af en kontingentnedsættelse på 55% 
og vil koncentrere indsatsen om tilbuddet om en af medlem-
mernes både. 

Forslagenes formål er sammenfaldende med (de mange) 
ændringsforslag fremsat, som modargumentation imod ved-
tægtsforslaget, der blev vedtaget d. 18. januar 2020, hvor 
formålet var at modernisere til fremtidens udfordringer. For-
slagene på denne generalforsamling bør lide samme skæbne 
– en overvældende afvisning. 

Naturligvis kan jeg, som formand for DFU, ikke anbefale 
noget, der blot minder om en afvikling af vores samfundsind-
flydelse. endnu har jeg til gode at møde et overbevisende 
argument for en nedsættelse af kontingentet på gennemsnitligt 
kr. 100,- om året. Det er ikke en belastning for den enkelte, 
der berettiger bortkastning af Unionens indflydelse overfor 
myndighederne og reducere kommunikationen med medlem-
merne. 

tværtimod er det nu, vi skal iværksættes en kampagne for 
udvikling af medlemsaktiviteter og øge antallet af medlemmer. 

DFU-kompetence viser, at en fokuseret indsats med udvist 
tillid, ærligt samarbejde og en demokratisk arbejdsform kan 
det lade sig gøre. Hvor svært kan det være! 

tRODS viNDStyRkER OvER kuliNG NivEAuEt  
øjNER jEG kyStEN OG EN læ hAvN FORuDE
Kursen er sat med den nye vedtægt, og med fuldbefarne ma-
troser ombord (medlemmerne), der står klar til at tage en tørn 
om vor herres pullert, klarer vi også pynten denne gang. (et 
sejlerudtryk der passer sig i denne historiske sammenhæng).

tag stilling og tilmeld jer generalforsamlingen. vi glæder os 
til at hilse på jer i odense d. 19. september.

sæt fokus på 100års jubilæet og husk, at stilstand modsva-
rer afvikling.
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AF bENt hANSEN, FORMAND OG kvAlitEtSchEF

overopheDning 
AF Din motor

m
otoren er hjertet i et fartøj, motor- eller sejlbåd og 
bør behandles med omsorg og opmærksomhed. 
overophedning forårsager ofte reduktion i leve-
tiden og betydelige reparationer, der overstiger 

motorens reelle værdi. vær opmærksom på advarselslamperne 
og temperaturmåleren, tjek kølervæske- og olie stand, og vær 
sikker på, at der ikke er nogen lækage.

en motors kølesystem er en kompleks konstruktion med 
et stort antal komponenter, der skal funktionere korrekt for at 
undgå overophedning. Ferskvands afkølede marine motorers 
driftstemperatur skal være mellem 75 til 84 grader celsius. 

Når motoren startes, begynder kølervæsken at cirkulere i 
motoren. Når kølervæsken når ca. °c80, vil termostaten åbne 
og tillade den at flyde gennem de forskellige køler varmeveks-
leren-olie køler, intercooler samt gearkøler eks.

Motorens nu opvarmede kølervæske afkøles af kølesyste-
mets sekundære side – saltvands-afkølingskredsen. Det uddy-
bes senere i artiklen, men kan sammenlignes med bilens køler 
med blæsermotor. 
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hvORFOR OvEROphEDER MiN MOtOR?
en almindelige årsag til overophedning er et for lavt kølervæ-
skeniveau. Men hvorfor er niveauet for lavt? slanger og diverse 
fittings nedslides og medfører, at systemet ikke længere er tæt 
og væsken lækker. 

er kølervæskeniveauet korrekt, men driftstemperaturen 
stadig stigende, kan det være din termostat, der hænger fast 
eller er tilstoppet.

en tilstoppet varmeveksler, olie- eller intercooler begrænser 
gennemstrømningen af kølervæsken. Denne situation er ikke 
ualmindelig, men hindrer afkølingen af kølervæsken eller olien. 

Motoren afkøles ved, at kølervæsken, der konstant cirku-
leres af ferskvandspumpen, trykker det gennem motorens 
kanaler og opsamler varme. Ferskvandspumpen er ofte af 
centrifugaltypen, drevet af motoren, og en meget stabil pumpe 
uden mange problemer. Den kan også være en selvstændig 
påbygget pumpe trukket af en kilerem. 

om remmen forstrækkes eller er revet i stykker, kan det 
være synderen, da den ikke længere cirkulerende kølervæske 
er ude af stand til sikre en fjernelse af varme.

en årsag til, at cirkulationen af kølervæsken afbrydes, kan 
være en blokering. enten kan en af slangerne eller en af kølerne 
være tilstoppet. ikke destilleret vand, som kølervæske, opbygger 
kalkaflejringer, hvorved overførslen af varme blive mindre effek-
tiv, indtil gennemstrømningen er fuldkommen blokeret.

Der er også en risiko for, at problemet ikke er relateret til 
kølervæsken eller dets cirkulation, idet en motor ikke alene 
afkøles af kølervæske men også af dens olie. er olieniveauet 
for lavt, bliver komponenter ikke smurt korrekt, men ”gnubber” 
sig mod hinanden og skaber overdreven varme. Friktionen i 
oliemolekylerne genererer også varme. 

lav kølervæske niveau kan også være et tegn på et andet 
problem, der også forårsage overophedning - en bristet top-
pakning. toppakning forhindrer blandt andet olie i at blive 
sammenblandet med kølervæske og forhindrer forbrændings-
trykkets varme i at ”slå” ud i kølervæsken. Brister toppaknin-
gen, vil kølervæske lække ind i cylinderen og gå samme vej 
som udstødningen. 

Med kølerdækslet skruet af og motoren kørende med middel 
omdrejninger er bobler i kølervæsken en sikker indikation på 
en sprængt toppakning. 

en komponent, om en sådan er monteret, der også kan lede 
til overophedning er turbochargeren i forbindelse med inter-
cooleren. en sammenbrudt turbo eller en stoppet intercooler 
skaber ikke tilstrækkeligt luftgennemstrømning til at køle 
indsugningsluften med manglende trækkraft som følgesvend. 
Derfor skal intercooleren renses regelmæssigt iht. manualen.

hvAD SkAl MAN GøRE hviS MOtOREN OvEROphEDER
Bemærker du, at temperaturmåleren viser motoren værende 
varmere, end den bør være, så skal du kontrollere kølervæske-

niveauet. er det for lavt, supplerer du op og søger efter læka-
gen. Undersøg køleren, slanger, fittings og pakninger for spor 
efter udsivende kølervæske.

vær sikker på, at motoren er afkølet, inden du åbner for kø-
lervæskedækslet. ellers risikerer du skoldning ved en pludselig 
frigørelse af trykket fra kølervæsken. er beholderen fyldt og 
motoren stadig for varm, kan en defekt termostat mistænkes. 

Dette kontrolleres ved håndspålæggelse. Berør forsigtigt de 
nedre dele af motorens vandkamre og eller kølerslanger. er de/
det kolde, betyder det, at kølervæskens gennemstrømning er 
begrænset. Du har fundet synderen. Udskiftning af termostaten 
skulle stoppe din motor fra at overophede.

Brug af vand som kølemiddel eller kemikalier af ringe kvalitet 
forøger risikoen for, at dit kølesystem bliver blokeret. er der mis-
tanke om, at dette er tilfældet, bør du åbne og inspicere kølerne. 
er der spor af snavs, så demonterer og renser du kølerne med 
f.eks. eddikesyre. Det anbefales hvert andet eller tredje år.

For at udelukke muligheden for overophedning på grund 
af et lavt niveau af olie, så undersøg dette. stop motoren og 
lad den køle af og tjek niveauet. olien skal være mellem de to 
markeringer. er niveauet under min. mærket så efterfyldt. Un-
dersøg motoren for lækager og spor af olie, der siver ud.

Mener du, at din ferskvandspumpe kan være årsagen til 
overophedningen, så undersøg området omkring den. Der må 
ikke være udsivende kølervæske. Kontroller kileremmen, hvis 
det er typen, der ikke er fastmonteret motoren, for slitage og 
undersøg, om remmen er tilstrækkelig stram.

Med motoren gående så lyt efter mislyde ved vandpumpen. 
Det er muligt at høre vandpumpen arbejde. Bemærker du en 
lav skurrende lyd, kan det være lejerne, der er gået. sporer du 
symptomerne, skal defekte komponenter udskiftes. en reserve 
kilerem i reservebeholdningen er en brillant ide.

Hvid røg fra udstødningsrøret er bestemt et dårligt tegn, da 
det betyder, at kølervæsken trænger ind i forbrændingskam-
meret. Du står overfor en udskiftning af toppakningen. Hvid 
udstødning er også indikation på vand i dieselolien.

er der ikke fundet nogen defekter, vil en gennemskylding af 
kølervæske kreds 1 (ferskvand) og saltvands kreds 2 være det 
næste logiske skridt. 
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AFkøliNGEN AF FERSkvANDSkølEvæSkEN.
Motoren afgiver sin varme til ferskvandssystemet! Men hvad 
forhindrer temperaturen i ikke at stige og stige? Kort sagt hvad 
afkøler ferskvandskølevandet igen?

opfat marine motorens kølesystem som to samarbejdende 
kredse, hvor kreds 1 er ferskvandet, der opsamler varmen, og 
saltvandet som kreds 2, der aftager og bortskaffer det opvar-
mede saltvand.

Kort opridset suges saltvandet op gennem bundventilen gen-
nem et rensebart søfilter til en påmonteret pumpe, typisk en kile-
remspumpe med gummi impeller. Pumpen leverer det opsugede 
saltvand til varmeveksleren, hvor saltvandet ”overtager” tempera-
turen fra den opvarmede kølervæske. Kølervæsken fortsætter sin 
cirkulation ind i motoren for opsamling (afkøling) af mere varme.

Det opvarmede saltvand i kreds 2 trykkes af impeller pum-
pen igennem udstødsmanifolden og overbord gennem udstød-
ningsslangen via lyddæmper og vandlås.

Kontrollér at vandudkastet gennem udstødningen er rigeligt. 
Manglende vand betyder, at der mangler saltvand til afkølingen 
af ferskvandskredsen.

er bundventilen åben og vandfilteret ikke stoppet, er proble-
met længere oppe i systemet. vandfilteret kan være utæt ved 
pakningen, hvilket tillader, at luft suges ind med ringere vand-
flow som følge.  Mindre flow = mindre vand = ringere afkøling. 
en reservepakning er her brillant.

slangen fra bundventilen og søfilteret til saltvandspumpen 
skal være af den armerede type. saltvandspumpen skaber et 
undertryk, der suger almindelige slanger flade og mindsker 
vand flowet. Kontroller at saltvandspumpens gummi impeller 
eller dets kilerem ikke er defekt.

Næste skridt er at demontere varmeveksleren for kontrol og 
rens for urenheder. 

et ofte overset problem er udstødningsknæet, der er mon-
teret på udstødsmanifoldens afgangsside og forbindes til 
udstødningsrør/slangen, og hvor saltvandet ledes igennem 
til udstøds slangen. saltvandet medfører at udstødningens 
kulpartikler opdæmmes og sætter sig i bøjningen, hvilket 
formindsker vandgennemstrømningen med manglende vand 
flow og et for stort modtryk i udstødningen, Populært sagt 
har motoren forstoppelse. vandflovet igennem varmeveks-
leren er en følge heraf. ringe vand flow = ringe afkøling = 
overophedning.

DEt AFhjAlp ikkE pROblEMEt Så hvAD Nu?
er der ikke fundet umiddelbare defekter, der har rettet  
problemet, vil en gennemskylding af kølervæske kreds 1  
og saltvands kreds 2 være næste logiske skridt. 

Hvordan disse skylningerne kan udføres, beskrives  
i næste udgave af Fritidssejleren.
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77% af SejlSikkert Alarms 
brugere føler sig mere sikre til 
søs, når de bruger appen! 
Med SejlSikkert Alarm kan du slå 
alarm og kalde efter hjælp med 
et enkelt klik på mobilen. 

90% siger, at de altid eller 
næsten altid tjekker vejret, 
inden de tager på vandet!
Med SejlSikkert-appen har 
du altid de nyeste strøm- og 
vindprognoser lige ved hånden. 

Download vores populære gratis apps 
SejlSikkert Alarm og SejlSikkert-appen

GØR DIN TUR PÅ VANDET 
MERE SIKKER

Begge apps fås både til iOS og Android



 politiet til sejlenDe: 
 i siDste enDe
 kAn Det BetyDe
 liv EllER DøD
Politiets maritime afdeling været på vandet for at tjekke, om 
sikkerheden er i orden ved motor- og sejlbåde. i den forbin-
delse er der blevet uddelt bøder for forseelser som manglende 
ansvarsforsikring på en speedbåd, manglende certifikater, for 
høj fart tæt på kysten og manglende redningsvest.

Der var kun ét tilfælde af, at man ikke har taget rednings-
vestene med ud, men det var dog gennemgående for især 
motorbådene, at redningsvestene ikke var klar til brug. 

Det kan vi ikke give bøde for, fordi loven siger, de bare skal 
med. Men det er forstemmende at se, at folk ikke kan få fat i 
dem hurtigt.

Det er især i motorbåde, at politiet oplever problemet med 
redningsveste, der ikke er let tilgængelige. 
AF bENt hANSEN, DFu-SkippER OG FORMAND

FARliG ADFæRD
Det er vigtigt, at man kan få fat i sin redningsvest, hvis der 
pludselig går noget galt.

i sidste ende kan det betyde forskellen mellem liv eller død. 
er man først i vandet, og ingen opdager det, så er man alene. 
Man kan havne i vandet på mange måder, for eksempel få et 
ildebefindende eller bliver slået bevidstløs.

vi opfordrer folk til at være bevidste om, hvor redningsve-
stene er henne. De skal være tæt på, eller på. Men er de ikke 
med, udskrives der en bøde lige på stedet.

tag dit skipperansvar på dig sammen med din redningsvest og 
forlang at dine gaster eller passagerer, som du har ansvaret for, 
opfører sig ansvarligt. Der er penge at spare ved at følge reglerne!
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jeg overbevist om at, Danmarks Fritidssejler Union er en gave 
til sejlerfolket. 

Denne viden skal videre ud i sejleruniverset. ganske enkelt 
fordi det ikke er rigtigt at holde det for mig selv, og fordi det 
virker egoistisk ikke at dele goderne med andre.

Kampagnen gang i 20'erne er en tanke i hovedet på for-
manden og en udfordring for den nye bestyrelse efter general-
forsamlingen d. 19. september 2020. 

egenskaber for at udvikle og gennemføre kampagnen gang 
i 20'erne kan være andre, end hvad en bestyrelse, der primært 
er valgt for at administrere, er i besiddelse af. Derfor sender 
jeg denne efterlysning.

AF bENt hANSEN, FORMAND OG kvAlitEtSchEF evnerne, en person skal være i besiddelse af for at  
opfylde ambitionerne, kan du læse lige her:
 Har du kendskab til markedsføring generelt
 Har du færdigheder i og kendskab til de sociale medier
 Har du kendskab til ærlig reklameværdi
 Har du strategisk forståelse for sejlerlivets glæder
	Har du udholdenhed
	Har du begejstringens nådegave 
 Har du moralsk og etisk integritet 
	Har du demokratisk forståelse
 Kan du ”leve på en sten” kampagnemæssigt 

Bringer stikordene lysten til at indgå i et team af ulønnede og 
frivillige fritidssejler frem i dig, så kan du være den, jeg gerne 
vil i kontakt med. 

Send nogle ord, der motiverer mig, om hvorfor du er den rigtige
det kan du gøre til bent@dk-dfu.dk

DFU hAr BrUg For Dig 
- kAn DU BrUge os?



gUiDe til  
BAtterioplADning

S
imon ejer energig som er Dansk importør og distri-
butør for bla. Mastervolt, Blue sea, BeP, cZone, Ma-
rinco, ProMariner, rutland, Miasolé og flere endnu.
energig laver strømløsninger til båden og har ingen 

strømforbrugende enheder, men leverer batterier, strøm distri-
bution, produktion og sikkerhed.

OplADERE i båDEN
i sidste nummer kiggede vi på batterier i båden, men de  
er jo ikke meget værd, hvis ikke vi lader dem op indimellem. 

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 forstår det 
i bladet og 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 referen-
cer hertil. Det betyder ikke at det dermed 
altid er det eneste mærke der kan løfte op-
gaven.

AF SiMON b chRiStOFFERSEN

så derfor skriver jeg denne gang om de forskellige oplademu-
ligheder vi har i båden.

Du kan læse mere nørdet om dette emne i vores online bat-
terioplader guide på www.energig.com

Når dit batteri skal vedligeholdes, så er opladerne af meget 
stor betydning for batteriets helbred.

Man må ikke lade for lidt eller meget, spændingen skal 
passe og ikke være ”beskidt” og strømkilderne kan være flere.
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3 StEp+ lADNiNG
vigtigst af alt er at alle opladere overholder industristandar-

den for opladning (DiN 41773).
Der findes mange batteriopladere på markedet. og der er 

forskellige teorier om hvad der er bedst for dit batteri. Det er 
batteriproducenterne man skal lytte til og hvordan de vil have 
deres batterier ladet op og det er industristandarden de bruger 
og angiver 3 lade faser og i nogle tilfælde en ½ mere.

På markedet i dag kan du finde batteriopladere med mere 
end de 3 trin, men de er ikke nødvendige. 

Alt ud over 3+ faser er ikke ret meget andet end dygtig 
markedsføring eller en anden måde at forklare det samme på 
Der er kun 3 faser der tæller og nogen gange ½ mere.

1.  Bulk fasen (i), hvor batteriopladeren hælder al den strøm 
der er tilgængeligt over i batteriet. Dette bliver ved indtil 80% 
opladning er opnået (litium til 99%). Derefter starter…

2.  Absorption fasen (Uo), hvor opladningen fortsætter, men 
med en faldende strømstyrke. Dette sker for at undgå at 
overophede batteriet (litium er kun meget kortvarigt i Ab-
sorption, da litium er en helt anden kemi). Absorption fasen 
tager 3-4 timer.

3.  Float fasen(U) indtræder, når batteriet er næsten fuldt opla-
det og vil bringe batteriet den sidste vej op til fuldt opladet. 
Derefter vil float fasen vedligeholde batteriet fuldt opladt, 
også over lange perioder. Det er bedst at din batterioplader 
står tændt hele tiden, mens batterierne er i opbevaring. Det 
kræver dog at din oplader er bygget til det (det er alle Ma-
stervolt batteriopladere).

Der er som beskrevet et ½ trin mere eller et + mere. Det er 
hver 12 dag, når nogle batterityper har bruge for en kortvarig 
kraftig lade strøm og det vil opladeren gøre automatisk på de 
batterityper der har brug for det.

OplADER kvAlitEt
Man spørge sig selv om hvad er forskellen på de gode kvali-
tetsopladere og dem der kan købes discount. De kan jo alle 
oplade et 12 volt system?
En kvalitets oplader vil dog typisk have 
1. en væsentligt længere levetid.
2. mere stabil drift.
3. mere præcis styring af spændinger.
4. temperatur styret spændings regulering.
5. håndtering af tab i kabler.
6.  en rippel spænding der er under 5% og 100 mv (dette er 

vigtigt da det ellers kan forsage funktionsfejl i f.eks. gPs og 
vHF-enheder. Dertil holder batteriet ikke til ”beskidt” spæn-
ding). Kun hvis dette er overholdt kan laderen betragtes som 
en rigtig power supply.

7.  opladning fra 0 volt batterispænding (ja det sker nemlig for 
os alle J). Det er ofte ikke muligt at starte opladning uden 
min. ca. 6 volt på batteriet, med de billige opladere.



8.  præcise lade profiler der ikke kun regulere på spændingen, 
men også timer ud, så et batteri ikke overlades (i tid) og ved 
på hvilken Amp der skal skiftes lade fase (return amp).

9.  en specifikation ved 40 grader celsius og ikke 20-25 grader. 
Årsagen er at de oftest hænger steder hvor varmen hurtigt 
bliver et problem.

10.specielle tiltag der tilpasser til litium batterier.

Det er vigtigt at din oplader understøtter den type batteri som 
du skal oplade.

Årsagen er at gel, AgM, litium og andre batterier skal lades 
forskelligt mht. spændinger, tider og amp.

Alle ladere skal, ideelt, overholde ovenstående uanset hvil-
ken type lader vi taler om.

OplADNiNG FRA lAND
Nå vi ligger til kaj er der landstrøm tilgængeligt og det er en nem 
og stabil forsyning at bruge. så derfor skal vi bruge en oplader 
der lader fra 230 volt og ned i vores 12/24 volt system.

en sådan oplader skal passe til din batteristørrelse. i gamle 
dage sagde man at opladeren skulle kunne give minimum 
10% i ampere af batteriets størrelse i Ah (200 Ah skulle lades 
med 20 A), men det er en sandhed med modifikationer.

For det første er de 10% et absolut minimum, men mere 
er at fortrække og man skal også huske at der er et forbrug i 
båden mens man ligger til kaj og det skal lægges oveni.
Derfor er den korrekte tommelfingerregel en anden og  
faktisk flere:

1. gel Batterier skal lades med 25% til 50% af Ah
2.  AgM Batterier skal lades med 20% til 30% af Ah  

(de er mere varme følsomme)
3.  litium kan lades med meget og de bedste med op til 

250% af Ah, men jeg anbefaler ikke mere ind 100% på 
dagligt basis aht. levetiden. Minimum er mere flydende 
og ikke så vigtig, da et litium batteri ikke sulfater og 
dermed mister kapacitet på samme måde som Bly.

Når vi taler om ladning fra land er der også en trærings udfor-
dring, men den skal ikke behandles i denne artikel.

OplADNiNG FRA MOtOR GENERAtOR/DyNAMO
traditionelt lader vi fra vores motors generator/start batteri 
over til andre batterier.

vi har brugt skillerelæer i mange år, men det fungere ved 
at den laver en direkte kobling fra dit start batteri (syre/AgM/ 
batteri) til dit forbrugs batteri (gel/litium batteri), på den måde 
går der fuldstændigt rod i lade profiler og spændings niveauer 
til forbrugsbatteriet. Det koster på levetiden på forbrugsbat-
teriet og i yderste tilfælde kan det koge batteriet, pga. for høje 
spændinger.

Derfor bruger man i dag en speciel Dc/Dc-konverter der kan 
lade fra startbatteriet, men tilpasse spændingen til forbrugs 
batteriet. samtidigt er der en komplet 3 step+ funktion, så vi ved 
at der altid lades jf. forbrugs batteriets behov og ikke efter hvad 
start batteriet diktere. Mere om Dc/Dc i en senere artikel.

Alternativet er en separat generator med regulator der pas-
ser til forbrugsbatteriet og samtidigt kan holde til at lade maks 
amp i lang tid (det kan standard generatorer typisk ikke). Dette 
er især vigtigt, hvis du har litium batterier.

StANDAlONE GENERAtOR
især på større både findes der ofte en separat generator. Den 

laver typisk 230 volt, som skal benyttes i 
stikkontakter og til at drive båden 

generelt.
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DAnmArks FritiDssejler Union
ER proFessionel OG imøDekommenDe

i 
enhver situation hvor der skal samarbejdes på tværs af 
organisationer, kan det være en nødvendighed at være ude 
i god tid for at få tingene til at glide. Aftaler og begivenhe-
der skal organiseres og koordineres. 

som underviser for og ejer af sejlerskolen BølgeDahl er det der-
for vigtigt for mig, at sæsonens kurser bliver planlagt i god tid, så 
det kan lade sig gøre at skaffe censorer til de planlagte prøver. 
Uanset hvor meget man planlægger, så kan man dog ikke plan-
lægge sig ud af, at der en gang imellem kommer kursister med 
specielle forespørgsler såsom ekspresundervisning. i sådanne 
situationer kan det være meget vanskeligt, men ikke desto min-
dre kritisk, at skaffe den nødvendige censor til at afholde prøven.

jeg stod netop i denne situation, da jeg besluttede mig for 
at tage fat på DFUKc. Da det var første gang, jeg benyttede 

DFUKc, var jeg enormt taknemmelig for Bent Hansens store 
tålmodighed. Han var yderst professionel og gik langt over, 
hvad man kunne forvente for at tilfredsstille alle mine spørgs-
mål til uddannelsesspecifikationerne.

Prøven blev afholdt med meget kort varsel. På trods af dette 
var der ingen tvivl om, at undervisningen blev tilrettelagt efter 
netop det, der er uddannelseskravene - at eleven excellerede 
i pensum og at det kom til udtryk ved en professionelt udført 
eksamen, der foregik netop som beskrevet gennem de mange 
lange samtaler med Bent Hansen.

Hele oplevelsen viser, at det er transparent, hvad pensum 
er, og at DFUKc er villig til at gå distancen for, at skolerne og 
eleverne får en god oplevelse. en ting jeg kan love er, at min 
gode oplevelse ikke bliver den sidste hos DFUKc.

AF hENRik kRAGh bluME DAhl

Herunder er opladning af batterier og da den leverer 230 
volt, kan man typisk blot tilslutte den via landstrøms laderen 
(husk at sikre at der ikke kommer strøm over i land installatio-
nen). Det vil virke og er en fin løsning.

Men den smarte løsning er at bruge en combi med Ac 
switch, men den kommer vi til i en af de kommende artikler.

SOlcEllE OG viNDMøllE OplADNiNG
Med sol og vind kan vi ikke styre at der lades med de rigtige 
amp i forhold til batteriets størrelse. De lader som vinden blæ-
ser og solen skinner.

Men vi kan sikre at alt det andet er opfyldt og dermed er det 
meget bedre end ikke at gøre noget.

litium er ligeglad med at blive sjat ladet, mens bly baserede 
batterier skal lades op med jævne mellemrum.

Derfor skal din mølle/solcelle kunne levere mere end du 
forbruger, for at have rigtig værdi.

 
AFSlutNiNG
vigtigheden af ordentligt lade udstyr og tilhørende korrekt 
konfiguration kan næsten ikke overdrives.

Det er nøglen til at dine batterier holder længe og leverer det 
de skal.

Den måde du forbruger fra batteriet er også vigtigt, men du 
kan ved forkert opladningen nemt gasse, varme, sulfatere og 
beskadige dine batterier til de er helt ødelagte. Dermed redu-
ceres batteriets levetid betragteligt.
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hvorDAn går Det
meD UDDAnnelse- og
kompetenCeprøverne?
et element i vores bemyndigelse til at afholde kompetenceprø-
ver er egenkontrollen.

Kursisterne opfordres til at indsende et evalueringsskema, 
der sammen med censorernes indberetnings- og kvalitetsrap-
port indgår i vores egenkontrol.

Med rette kan de involverede være stolte over kursisternes 
bedømmelser af såvel underviserne som censorernes virke og 
kompetencesystemets selvbetjening.

Kommunikationen foregår via it-systemer og e-mail. vi har 
fortsat til gode at møde en kursist, der ikke anvender e-mail, 

hvilket må siges at give en stor besparelse i afsendelse af 
post.

Neden for ser du et evalueringsskema, repræsentativ for 
99% af alle modtagne, hvoraf der modtages 3-4 hver uge. Det 
er naturligvis forskellige undervisere og censorer, der bedøm-
mes, mens bedømmelsen af Kompetence centrets betjening 
er med hver gang. 

tages den menneskelig natur i betragtning, hvor vi oftere 
udtrykke utilfredshed end uddeler ros, er resultatet  
”ikke så ringe endda”.

vi håndterer gerne mange flere.
Kompetence Kvalitet chef. Bent Hansen

Bedøm selv. Bookingnummeret er bekendt men fortrolig. 
Din Booking:

Kursududbyder

Din generelle tilfredshed med kursusudbyder: Meget tilfreds 

Har dit kursusudbytte svaret til dine forventninger: Meget enig 

Vil du anbefale kursusudbyder til andre: Helt sikkert 

Underviser(en)

Hvordan har kvaliteten af din(e) underviser(e) været: Meget tilfreds 

Censor

Din generelle tilfredshed med censor: Meget tilfreds 

Har censor optrådt venlig og imødekommende: Meget enig 

Har censor optrådt professionelt og givet en objektiv og saglig vurdering af dig: Meget enig 

dFU Kompetence Center

Hvordan oplever du selvbetjeningen på DFU Kompetence Center: Meget tilfreds 
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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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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
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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

 4 december 1 . november

køb og salg for medlemmerne
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