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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 AF DSRS

BLIV MEDLEM

FOR KUN 550 KR.

Så kan du tilkalde hjælp 

med god samvittighed, 

når uheldet er ude.
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Nu lysner det i vejret og på 
Corona fronten!
Med lettelsen i forsamlingsfor-
bud og hvad der er stillet i ud-
sigt, vil vi kunne afholde den 
årlige generalforsamling efter 
sommermånederne, formentlig 
i midten af september måned.
Bestyrelsen er, på grund af ud-
sættelsen, overgået til en for-
retningsbestyrelse, hvor øko-
nomiske aktiviteter udover 
budgettet ikke igangsættes.
Bestyrelsesmøderne er flyttet 
til det virtuelle og afvikles over 
Teams, hvilket, efter vi har fum-
let lidt rundt, fungerer for os. Er-
faringen er, at mødedisciplinen 
og talelysten i denne bestyrel-
se, uden tidligere samarbejds-
besvær, ikke optager tid og 
energi på møderne og gør mø-
derne effektive og kortere.
Budgetbesparelsen på møde-
aktiviteten er også mærkbar.

Klubbernes aktivitetsniveau har 
været vanskelige med lukkede 
klubhuse og forsamlingsfor-
buddet.
Udendørsaktiviteterne, med 
klargøring og isætning af både-
ne, ser trods restriktionerne ud 
til at have fungeret uden større 
vanskeligheder, hvilket indikerer 
en normal sommer på vandet.
DFU har som et af formålene, at 
arbejde for søsikkerheden og 
har med bekymring iagttaget i 
udviklingen af intensive uddan-
nelseskurser, afviklet som assi-
sterende selvstudier, med kun 
få minutters praktisk undervis-
ning.
DFU Kompetence kan efter 
flere tusinder prøver konklude-
re, at den krævede viden er til 
stede hos eleverne, men ind-
læringsdybden er overfladisk 
og svinder hurtigt. Beviserne, 
havets kørekort, sammenlig-
ner vi med kørekortene til f.eks. 
knallert, motorcykler eller biler. 
Her er der lovgivet med antallet 
af teoretiske og praktiske an-
tal lektioner, før køreskolen kan 
indstille til aflæggelse af prøven. 
Sammenligningen mellem 
Færdselsloven og de internati-
onale søfartsregler er umiddel-
bart forståeligt.
Hierarkiet i fritidssejlernes ud-
dannelseskrav er fastlagt i SFS 
bestemmelsen nr. 1726 om ud-
dannelsernes faglige minimum 
indhold, med reference til lov-
givningen sådan:

Vi har orienteret Søfartsstyrel-
sen om, at såvel de manglen-
de krav til undervisningsdybde 
og den manglende lovgivning 
for Motor-og Sejlbåde under 
15 meter søges rejst politisk. 
Søfartsstyrelsen er en styrelse, 
der administrerer lovgivningen, 
hvorfor ændringen skal være 
politisk.
Et krav som prøveudbyderne 
har arbejdet på at ændre, er at 
Speedbådscertifikatet ikke skal 
kunne være adgangsgivende 
til Yacthskipper af 3. grad gen-
nemføres nu med revideringen 
af SFS bestemmelsen nr. 1726. 
Fremover er det kun muligt at 
tage Yacthskipper af 3. grads 
prøven, hvis man har bestået 
Duelighedsprøvens teoretiske 
og praktiske prøver.

Formanden har ordet
Leder af Bent Hansen, DFU Formand og kvalitetschef

Vandscooter og Jetski
Lovgivning om ansvarsfor-
sikring og Dueligheds be-
vis.
Planende både 
Lovgivning om ansvarsfor-
sikring og Speedbåds be-
vis.
Motor- og sejlbåde under 
15 meter
Ingen lovkrav?
Motor- og Sejlbåde over 
15 meter
Lovgivning om Sønærings-
bevis for fritidssejlere og 
bemanding.
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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
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Radar og AIS 
forskelle og hvordan de supplerer hinanden
Af Bent Hansen

Ofte stilles spørgsmålet: ”Hvor-
for skal jeg købe en radar? Jeg 
har allerede AIS, hvor jeg kan 
se alle de andre skibe omkring 
mig” ofte blandt sejlerfolket.
Svaret kan være ”Hvorfor ikke 
bruge en radar sammen med 
AIS?”
Radar og AIS er det perfekte 
par, og supplerer hinanden som 
et ægtepar, der har været sam-
men i mange år.
I det følgende uddybes svaret, 
men først lidt baggrundskend-
skab til AIS og Radar.
Hvad er AIS og hvordan fun-
gerer det?
AIS står for Automatic Identifi-
kation System.
Det er en bro-til-bro, og bro-til-
land kommunikationssystem, 
der anvender to VHF-kanaler til 
at kommunikere på. 
Hvad kommunikeres der?        
Der kommunikeres fire typer af 
oplysninger til andre AIS-mod-
tagere, som er angivet neden-
for.
• MMSI-nummer
• Statiske data såsom 

IMO-nummer, kaldesignal, 
længde, stråle og skibstype.

• Dynamiske data såsom 
GPS-position, hastighed, 
kurs over jorden, kurs og na-
vigationsstatus (undervejs 
for motor eller sejl).               

• Rejserelateret såsom, antal 
af personer om bord, din de-
stination og hvornår skal du 
forventes at være fremme.

De 4 typer oplysninger er data, 
du modtager fra skibe, der er 
omkring dig, hvis du har en AIS 
ombord. Med AIS ombord, be-
høver du ikke længere at kalde 
på VHF for at vide, hvilket skib 
der er hvilket.
Hvad er en Radar og hvordan 
fungerer en radar?
Radar er afledt af ordene Radio 
Detektion and Ranging. 
For at gøre forståelsen mere bil-
ledlig, så forestil dig, at du giver 
et kort skarpt råb gennem kup-
pede hænder for at fokusere ly-
denergien. Lydbølgen bevæger 
sig udad, og noget af det ram-
mer f.eks. en klippe. Noget af 
energien reflekteres af klippen. 
Vender den reflekterede energi 
tilbage i retning af den, der ud-
sendte den, og med tilstrække-
lig styrke, vil den blive hørt som 
et ekko.
Radaren fungerer på samme 
måde, men med radiobølger i 
stedet for lydbølger. 
Anvendes eksemplet fra før, er 
de kuppede hænder antennen, 
din stemme er senderen, mod-
tageren er dine ører, og proces-
soren, displayet og grænsefla-
den er din hjerne. Derefter vises 
det på radardisplayet, hvad 

det har modtaget af reflekteret 
energi.
Hvordan arbejder AIS og Ra-
dar sammen?
Hvordan fungerer informatio-
nerne og hvorfor er de gode, 
når de arbejder sammen?
Radar og AIS - Target Tracking
På radaren kan der vælges mel-
lem manuel eller automatisk 
sporing af mål. Manuel sporing 
er hvor du skal plotte målet 
manuelt igen og igen inden for 
en bestemt tidsramme. Mens 
automatisk sporing som ARPA 
(Automatic Radar Plotting Aid) 
plotter automatisk kontinuerligt.
AIS sporer mål på en anden 
måde end Radar. De modtagne 
data fra målet sendes af målet i 
form af dets position, hastighed 
over jorden, kurs over jorden og 
kurs, der straks præsenteres de 
på AIS skærmen.
Hvad bruges målsporing til?
Målsporing giver en situations-
bevidsthed af trafikken omkring 
dig. Hvorved kollision med et 
andet skib kan undgås, men kun 

Artiklen er skrevet med inspiration fra Morten Bruun-Sørensen, Instruktør ved  
FURUNO Maritime Training



Fritidssejleren   7

hvis du forstår brugen af den.
Relative og ægte vektorer
Ulykker forårsaget af forkert 
fortolkning af vektorinformation 
forekommer desværre stadigt!
På AIS og Radar kan du bruge 
både relative og true (ægte) 
vektorer.
Et mål, der sejler, i samme ret-
ning som du selv og med sam-
me hastighed, har en relativ 
hastighed på 0 knob og et kon-
stant område og pejling. men 
peger en relativ vektor i retning 
af eget skib, er der risiko for kol-
lision.
True (ægte) vektorer kan ikke 
bruges til antikollisions bedøm-
melse, men giver en bedre situ-
ationsfornemmelse af den tra-
fiksituation omkring dig.
Forståelse af CPA og TCPA
Tales der om anti-kollision og 
relative vektorer, kommer be-
greberne CPA og TCPA natur-
ligt op. 
• CPA står for Closest Point of 

Approach.
• TCPA står for Time to Clo-

sest Point of Approach.
Markes et mål på skærmen som 
P1 og 6 minutter samme mål 
igen som P2, forbindes disse 
relative positioner med en linje 
og vi får derved målets relati-
ve forløb. Du kan også se, hvor 
CPA og TCPA måles fra og til. 
Denne beregning er, hvad AR-
PA-radaren og AIS-modtageren 
udfører automatisk.
Så hvorfor er Radar og AIS det 
perfekte par, og hvordan sup-
plerer de hinanden? Nedenfor 
er nogle eksempler på Radar og 
AIS - det perfekte par.
• De giver to uafhængige må-

der til at opdage mål.

• De giver to uafhængige esti-
mater af målområder, pej-
ling, kurs og hastighed.

• Radar kan registrere mål, der 
ikke udsender AIS informati-
oner.

• AIS-transmissioner er ”næ-
sten” upåvirket af stærk 
bølgegang , tåge eller kraf-
tig regn, og detekterer mål  
under forhold, der sandsyn-
ligvis vil være usynlige for 
radaren.  

• De VHF-frekvenser, som AIS 
bruger, er bedre til at detek-
tere omkring lave strande 
og øer end radar er, hvilket 
muliggør detektion af mål, 
der er i radarskygge.   

• Radar er baseret på relativ 
bevægelse, justeret efter 
skibets kurs, og er derfor 
bedre egnet til   

• kollisionsundgåelse. Det kan 
fortsætte med at fungere 
uden afhængighed af andre 
interne eller eksterne navi-
gationshjælpemidler.                            

• AIS er mere nøjagtig end 
radar, da den kontinuerligt 
tilføres data fra pålidelige 
sensorer.

• Radar kan have dårlig nøj-
agtighed, når man sporer et 
mål. AIS opretholder sin nøj-
agtighed og giver en hurtig 
indikation af ændringer i kur-
sen og giver svinghastighe-
den, hvis den er tilgængelig 
fra målet.

• Brugeren har normalt god 
viden om eget skibs radar-
funktioner.

• Der er ikke kontrol over kor-
rektheden af de data, der 
leveres af andet AIS-udstyr 
fra skibe, og kan det være af 
dårlig kvalitet.

• I dårlig sigtbarhed kan du se, 
hvilket skibe der er, og om 
der er behov for specielle 
manøvrer omkring det - må-
ske fordi det er begrænset 
på en eller anden måde, 
f.eks. som et fiskerfartøj.

Konklusion - hvordan vælger 
man mellem Radar og AIS?
Som en konklusion, må det 
være klart, at det, at have både 
Radar og AIS ombord er en god 
løsning, da de supplerer hinan-
den godt. Hvor den ene har en 
svaghed, kan den anden sup-
plere. Anskaf dem begge og 
brug deres fulde kapacitet, sta-
dig med deres svagheder i tan-
kerne, om økonomien rækker. 
Hvis ikke, er det stadigt muligt 
med den visuelle sejlads, ba-
seret på terrestrisk navigation, 
som vi lærte i barndommen.



8   Fritidssejleren

FRITIDSSEJLEREN



Fritidssejleren   9

Årets klub 2020

Af Niels-Ove Jespersen
Nordjysk Småbådsklub, også kaldet NJSK, er 
drevet på 100% frivillig basis og det er gratis at 
være medlem.
Som medlem kan man via Facebook spørge til 
råds om båd, motor, marineudstyr, fiskegrej og 
lignende. Man kan her fortælle en god historie 
om en fisketur, søge gasteplads med videre, alt 
er tilladt så længe tonen er god.
Der afholdes løbende arrangementer og konkur-
rencer efter annoncering på Facebook.
NJSK afholder klubaften den sidste torsdag i 
måneden, men på grund af Corona kan man ikke 
afholde disse klubaftener i øjeblikket.

NJSK blev af Danmarks Fritidssejler Union 
udnævnt til årets klub i 2020
Overrækkelsen af en plakette og en figur fandt 
sted hos formanden, Sune Andersen.
Jeg mødtes med formanden i Aalborg den 16. 
november 2020, hvor jeg oplyste at vi i DFU syn-
tes at det er et fantastisk godt initiativ med en 
klub som NJSK, hvor alt er på frivillig basis.
Sune takkede på alle medlemmernes vegne og 
var beæret over udnævnelsen som årets klub.

Formand for NJSK, Sune Andersen

Vil du vide mere om  
Nordjysk Småbådsklub 

så gå ind på  
https://njsk.dk  
eller følg dem  

på Facebook og Youtube

Årets Klub er et nyt tiltag 
hos DFU i henhold til  

vedtægterne §20. 
Nordjysk Småbådsklub 

er derfor den første til at 
modtage denne  

hædersbevisning.
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Speedsbådsprøver 
Er rygtet om dårlig kvalitet af intensive 
speedbådskurser sande eller en sejlivet  
myte?
Af Bent Hansen, DFU Kompetence Chef
Søfartsstyrelsens bekendtgø-
relse nr. 1726 indeholder krav 
til de enkelte uddannelseskom-
petencer. Disse er konkretise-
rede i krav, hvorefter undervis-
ningen og prøveafholdelsen 
foretages.

Lovgiverne har ikke fastsat lek-
tionernes antal eller varighed 
for den enkelte kompetence 
f.eks. speedbådsprøven. 
DFU Kompetence, har siden 1. 
januar-21 afholdt prøver med 
1500 speedbådselever fordelt 
over hele Danmark, og erfarin-
gerne herfra er at:
Lovgivningen tillader indstil-
ling til en prøve som selvstu-
derende. 
Intensive kurser eksisterer med 
baggrund i denne bestemmel-
se, hvor kundskaber efterføl-
gende prøves af en autoriseret 
Censor om færdighederne, 
såvel teoretisk som   praktisk, 
er tilstrækkeligt indlært. 
I DFU Kompetence anvendes 
udtrykket ASSISTERENDE 
selvstudie for et typisk forløb 
opdelt i 3 forløb. 

Ved indmeldelsen hos en kur-
susudbyder, får eleven adgang 
til fase 1, i form af undervis-
ningsmateriale og til interaktivt 
video simulering, samt egen 
test af den indlærte viden. Ind-
læring styres af eleven selv.

Fase 2 er 4-6 timers klassevis 
gennemgang (repetition) af 
det teoretiske grundlag med 
besvarelse af spørgsmål og 
uddybning.
Fase 3 er praktisk undervisning 
i træningsbåden, ofte en RIB 
båd med en større påhængs-
motor.
Instruktøren træner 
her den enkelte elev i 
disciplinen at begå sig 
på vandet og overhol-
delse af søvejsregler-
ne og havnekulturen, 
med fra og tilægning af 
både med sømands-
mæssigt korrekte 
”knuder” etc.
Jeg mener ikke det 
store flertal kan være 
uenige i udsagnet 
”Hvad der kommer let 

går også let” hvilket leder tan-
kerne hen på, om indlærings-
dybden i den ASSISTERENDE 
SELVSTUDIE er tilstrækkeligt 
til at blive hængende længere 
end til prøven? 
Erhvervelse af f.eks. et knal-
lertkørekort kan i nogen 
tilfælde sammenlignes med 
speedbådskørekortet, idet 
det er færdselsloven på vandet 
der undervises og trænes i.                   
Følgende krav skal opfyldes 
for at få udstedt kørekort 
til “lille knallert”, hvis du er 
under 18 år:
• Gennemføre 30 lektioners 

undervisning a 45 minutters 
varighed med teori, kørsel 
på øvebane, samt trafikkør-
sel.

Ønsker du at læse mere om  
uddannelseskravene kan du gå ind på 

www.dfukc.dk/vejledning-uddannelseskrav
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Den praktiske prøve kan først 
aflægges, når du har gen-
nemført et “Færdselsrelateret 
førstehjælpskursus for knallert-
førere”.
• Kurset varer 8 timer fordelt 

på hhv. 4 timers færdsels-
relateret førstehjælp og 4 
timers basal genoplivning.

DFU Kompetences samlede 
iagttagelse er, at:
Gennem tiden er der foregået 
”metodeglidning” og tidsmæs-
sig tilpasning, med fokus på en 
minimering af tidsforbrug. Tid 
der fragår den enkelte og med 
prøver for 10-12 elever, bliver 
det til noget. 
Kravet er, at eleven skal have 
hånden på rattet 15 minutter 
inkl. til- og fralægning. En prak-
tisk prøve med 12 elever for-
bruger 3 timer for overholdelse 
af kravene. Censor og kursud-
bydere aftaler et afviklingsfor-
løb, således unødigt ventetid 
undgås.
Enkelte steder medbringes der 
hjælpematerialer til den teore-
tiske prøve, som en rettighed! 
Den viden, der efterprøves, 
er lys/skibs genkendelse og 
vigeregler. Emner der skal være 
indlært således, at en hurtig 

reaktion kan udføres 
uden opslagsværker 
eller plancher. 
Kendskabet til knob 
og stik er meget ringe.  
Fremover forlanges 
dette demonstreret. 
Mand over bord øvel-
sen er obligatorisk, 
forstået på den måde, 
at der lægges vægt 
på at proceduren og 
kommandoføringen 
udføres korrekt, frem 
for opsamlingen af 
personen. Meget få er 
i stand til den fysiske 
opsamling.
Brugen af en båds-
hage har udviklet sig 
nærmest religiøst. 
Brugen af en bådsha-
ge må afhænge af si-
tuationen og derfor ikke fastsat 
som et ja eller nej, men som et 
måske. Brug af bådshage, som 
kompensation for en dårlig 
opsejling er ikke i orden.
Kursusudbyderen kan ikke lide, 
når elever dumper, hvilket heller 
ikke er normen, idet elever med 
ringe forberedelse frarådes at 
tage prøven før næste gang og 
så studerer noget mere.

Er rygtet om dårlig kvalitet af 
intensive speedbådskurser 
sande eller en sejlivet myte.
Generelt er intensive speed-
bådskurser bedre end hvad 
rygtebørsen siger. Elevernes 
motivation er, sammen med 
gode undervisningsmaterialer, 
faktoren, der får det til at løbe 
rundt.
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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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Af Bent Hansen - Kompetence Center

En Danmarks Premiere - ikke 
mindre end det
Prøveafviklingen for sejlere, 
efter prøvens beståelse, ska-
ber en naturlig forventning om 
udstedelse af et Kompetence 
kort (kørekort) og det skal helst 
være lige nu.
Desværre skuffes mange over 
den lange ventetid, der for ikke 
indviede også, er lang. Vi har 
knoklet, så sveden sprang fra 
vores pander, for at imøde-
komme kravene og opfinde 
nye veje for løsning af dette 
problem og satte os for at finde 
en løsning, der tilfredsstiller 
kravene:
• Kan kun betjenes af Censo-

rer.
• Elever skal være tilmeldte.
• Eleverne skal være placeret 

på en oprettet prøve - kal-
det en Booking.

• Censoren skal have god-
kendt elevens prøve.

• Eleven skal ”aflevere” sidste 
cifre i CPR nr. således et 
komplet CPR. nr. opnås.

• Censor ”åbner” for den ak-
tuelle prøve med sit autori-
sationen og adgangskode 
og derved kalder kortprinte-
ren til live.

• Censoren printer elevens 
duelighedskort ud.

• Kortmaskinens egen hu-
kommelse over udskrevne 
kort og brugeradgang kon-
trolleres regelmæssigt.

• Kortmaskinens kontrolbånd 
sikkerhedsopbevares.

Kompetencens manuelle 
administration er ind lagt i 
systemet, således prøve- og 
kvalitetsindberetningen, samt 
bestemmelsen af korttypen og 
udskrivningen af Censorens 
Honorar automatiseres. Let-
telsen for Censorer og Kom-
petence administrationen er 
åbenbar. Naturligvis registreres 
kortudstedelsen i systemet 
og diplom for bestået prøve 
sendes til prøvetagerens mail. 
Derved bortfalder forsendel-
sen til vores kortudsteder for 
prøver, hvor kortene udskrives 
lokalt. Det midlertidige bevis, 
gældende i 4 uger, der udskri-
ves af Censorerne, vil også 
være overflødigt
I øjeblikket er 3 kortprintere 
virksomme, for at kunne ind-
hente erfaringer og rettelse af 
børnesygdomme, hos større 
prøveudbydere. Prøveudbydere 
er valgt efter antal af prøver, 
antal censorer tilknyttet den 
pågældende prøveudbyder og 
med et stort antal prøvedel-
tagere, for på denne måde, at 
opnå en bred erfaring hurtigst 
muligt. 
Første erfaring vi har indhentet 
er, at vi ikke længere er under-
lagt Post Nords kvalitet, der 
giver mange henvendelser og 
genudstedelser af kort, der ikke 
kommer frem.
En anden erfaring er, at prøve-
deltagernes fejl ved indtastning 

af postadresse, mailadresse og 
CPR. nr. fanges ved kilden.
Får alle Prøveudbydere stillet 
en kortprinter til rådighed?
Nej. Dertil er prisen og driften 
for peberet. Men eget køb, 
hvor Kompetence leverer og 
vedligeholder IT programmet, 
kan være en mulighed, vi ikke 
afviser at samarbejde om. Vi 
afviser heller ikke, at systemet 
vil kunne være et konkurren-
ceelement.
Forfladiger det ikke syste-
met, så kortene nu kan træk-
kes i en automat?
Hvor ses automaten?
Nej. Der er indlagt flerleddede 
autoriserede adgange, der skal 
være opfyldte, før adgangen til 
kortudprintningen opnås.
Censorernes adgangskoder 
kan ændres med øjeblikkelig 
virkning, hvilket er programme-
ret ind i systemet.
Prøveudbyderen opbevarer 
kortprinteren, men er afskåret 
fra at betjene den.
Tak til Kompetencens 
IT-troldmand og sagsbe-
handler Torben Lindkvist
Uden hans viden og arrange-
ment ville udviklingen ikke være 
muligt.
”Funktionen er nu på plads, 
nu mangler der kun den pæne 
opsætning med farvede knap-
per.”, udtaler Torben.

Kortprinter
Hvad er det og hvad har det med mig gøre?
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SejlSikkert 
Du er velkommen i klubben
Af Tine Jürgens, Søsportens sikkerhedsråd

I 2020 druknede tre fritidssejlere, og ingen af dem bar vest, 
da de blev fundet. Søsportens Sikkerhedsråd opfordrer 
med en ny indsats fritidssejlerne til, at der bliver talt mere 
om sikkerhed og brugt mere vest for at forebygge nær-
ved-ulykker og drukneulykker.

Sejler du ud fra en havn i løbet 
af sommeren, vil du med stor 
sandsynlighed blive mødt af 
plakater og udsejlingsskilte, der 
byder dig velkommen i klubben. 
Det er Søsportens Sikkerheds-
råd, der sender en opfordring 
til at tage sikkerheden til søs 
alvorligt. 
”Sejlerne har en god tradition 
for at bruge klubberne til at 
mødes og tale med hinanden 

og udveksle erfaringer og gode 
råd. Der er rigtig mange men-
nesker, som har købt båd, kano, 
kajak og SUP-udstyr i de se-
neste år, og derfor vil vi gerne 
gøre opmærksom på, at klub-
berne har en masse at byde på 
i forhold til et socialt fællesskab 
og en stor erfaring og viden om 
sikkerhed, som du som med-
lem – og især som nybegyn-
der – kan have glæde af”, siger 

Sten Emborg, specialkonsulent 
i Søsportens Sikkerhedsråd og 
fortsætter:
”For at få en god start som 
sejler, skal man sætte sig godt 
ind i sit udstyr og i færdsels-
reglerne på vandet, og så skal 
man sørge for at få instruktion 
og rutine i trygge rammer. Det 
kan sagtens være, at du fore-
trækker at være på vandet i dit 
eget selskab, men så kan du 
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bruge klubberne til at få under-
visning og lære de basale ting, 
inden du er klar til at sejle på 
egen hånd. Mange steder kan 
du endda begynde med at låne 
udstyret, så du ikke skal inve-
stere i det, før du er sikker på, 
at aktiviteten er noget for dig.”
Alle klubber kan bestille gratis 
udsejlingsskilte, plakater og 
andet materiale til at hænge 
op på havnene og i klubberne, 
som opfordrer sejlerne til at 
blive en del af den lokale klub. 
Men klub skal også forstås i 
mere overført betydning, for-

tæller Sten Emborg. 
”Når vi byder fritidssejlere, 
roere og SUP’ere velkomne i 
klubben, handler det også om 
det store generelle fællesskab 
af sejlere, som tager sikkerhe-
den alvorligt – og dem er der 
heldigvis mange af. Vi kan få 
meget ud af at tale sammen 
om sikkerhed, minde hinan-
den om de forholdsregler man 
skal tage, og dele oplevelser, 
der er læring i for andre. Hvis 
man fx flere gange har fået 
en venlig bemærkning fra en 
sejlerkammerat, om man ikke 

skulle se at få den vest på, eller 
se at få downloadet SejlSikkert 
Alarm-appen, så tror jeg, at det 
øger sandsynligheden for, at 
man gør det.”
Bestil gratis materiale til din 
klub
Alle klubber kan bestille en gra-
tis pakke med bl.a. udsejlings-
skilte, plakater og andet mate-
riale til at hænge op på havnen 
og i klubhuset. Læs mere om 
indsatsen og bestil materialer-
ne på sejlsikkert.dk.

”Velkommen i klubben” er en del af Søsportens 
Sikkerhedsråds indsats, der løber frem til 2023, for 
at sætte fokus på sikkerhedskulturen i klubberne 
og for at gøre folk, der bruger vandet, opmærksom 
på, at der er mange fordele ved at være en del af 
en klub.
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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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Hvad har man  
en ansvarsforsikring til?
Af Bent Hansen, DFU Formand
Fredag morgen d. 26. marts 
2021 kl. 6:00 stod en mindre 
glasfiberbåd i Stubbekøbing 
Havn overtændt af flammer. Da 
politi og brandvæsen nåede 
frem, havde flammerne bredt 
sig til flere af de omkringliggen-
de både.
Der var gået ild i en båd, og det 
havde har bredt sig til en flere 
både. En båd udbrændte, og en 
anden sank og der var skader 
på en eller to andre både også.
Frygtede personer havde 
overnattet i båden
Der blev i forbindelse med 
branden rekvireret dykkere til 
stedet, da man var usikker på, 
om der kunne befinde sig per-
soner i den båd, der var sunket. 
Det viste sig dog ikke at være 
tilfældet.
De ramte både var mindre glas-
fiberbåde, der lå på en mole 
sammen med andre mindre 
både. 
Sagen overgik til den loka-
le efterforskning i Nykøbing 
Falster Politi, der optog rapport 
og iværksatte en brandteknisk 
årsagsanalyse.
Konklusionen af den brandtek-
niske årsagsanalyse var, at der 
ikke kunne påvises hvor eller 
hvorfor branden opstod. 
Juridisk efterlader den brand-
tekniske konklusionen, at 
ansvaret ikke kan placeres, 
hvorfor ingen af de brændte 
bådes ansvarsforsikringer er 

forpligtiget til, at påtager sig 
betalingsforpligtigelsen.
Ansvarsforsikring træder i kraft 
hvor den forsikrede er skyldig 
i at have forårsaget en skade 
på andre eller andres ejendele 
med den forsikrede båd, eller 
undladt at gøre noget, hvilket 
medfører en skade.
Politiets brandtekniske under-
søgelse, der er samfundets 
autoritative afgørelse af hæn-
delsen, kunne ikke udpege en 
ansvarlig for skaden, hvilket 
efterlader den økonomiske 
smerte til den enkelte skade-
lidte.

Til forskel for en ansvarsforsik-
ring, der ikke dækker skade på 
egen båd, er en kaskoforsikring 
en forsikring, der netop dækker 
skade på egen båd, med fra-
drag af den aftalte selvrisiko.
Den moralske hævede pege-
finger
Klubben og den skadelidte i 
Stubbekøbing har gentagne 

gange kontaktet DFU om det 
kunne have sin rigtighed, at 
vort samarbejdende forsik-
ringsselskab AXUS Nordic 
kunne afvise skaden. 
DFU’s reaktion har naturligvis 
været at undersøge baggrund 
og omstændighederne ved 
branden og offentliggøre 
sagen således at andre DFU 
klubber og DFU medlemmer får 
mulighed for at reflektere over 
hændelsen og drage beslut-
ning om hvorvidt egne forsik-
ringsforhold stadig er tilstræk-
kelige. 

Nogle DFU Klubber har fejlag-
tigt opfattet, at forsikringsfor-
holdene for DFU medlemmer-
ne er et klubanliggende. Dette 
er ikke korrekt, idet forsik-
ringsaftalen er direkte mellem 
bådejeren og AXUS NORDIC, 
hvor stordriftsfordelene, aftalt 
mellem DFU og AXUS NORDIC, 
tilfalder det enkelte DFU med-
lem.
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Skipperkisten køb og salg  
for medlemmerne

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 stævn-
rør • Fire nye gummiophæng til motor • Ny 12 volt gene-
rator • 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

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 tru-
ster fra 2015 • foldepropel • autostyrer • elektrisk ankerspil • Harken II 
rulle • Oliefyr m.m.

Henvendelse: Søren Toft tlf: 24 21 20 06

Starlett 34’, årgang 1977 – Sælges 
Perkins 6-354 • 115 hk • CETEK lader • hyd. Selvstyrer Gar-
min • 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 instruktionsbø-
ger/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

Commander 31
På grund af min alder er jeg desværre nødt til at sælge min båd. Der er tale 
om en velholdt Commander 31 med glasfiberskrog og resten i træ. 

20 HK Bukh • dragepropel • nye sejl • Garmin ekkolod • stativ og vinterpre-
senning • Alt træ er nylakeret. 

Kom med et bud. 
Henvendelse til Heinrich Pohl tlf. 51 29 76 50

Pris kr. 330.000,00
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Bestyrelsen

Fritidssejleren udgives af
Danmarks Fritidssejler Union
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
Web: https://dk-dfu.dk

Medlemshenvendelser og  
forsikringstegning
Telefon: 70 22 91 95
Åbningstid: Mandag til fredag 9:00 - 16:00

Redaktion
Anja Berantzino
E-mail: redaktion@cwain.dk

Tryk
FROM Grafisk

Danmarks Fritidssejler Union
DFU’s idegrundlag er at styrke den rekre-
ative og søsikre fritidssejlads under mot-
toet “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 myndighe-
der og instanser, både nationale og inter-
nationale, samt andre organisationer for 
derigennem at opnå bedst mulige forhold 
og vilkår for fritidssejlere

Kommende udgivelser i 2021
Nr Udkommer Deadline
3 september 20. august
4 december 20. november

Artikler kan citeres og gengives med 
tydelig kildeangivelse jf. ophavsrets-
lovens bestemmelser om citatretten.

Formand og kompetenceansvarlig
Bent Anthon Poul Hansen
E-mail: bent.hansen@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 65

IT-ansvarlig
Torben Nauta Lindkvist
E-mail: torben.lindkvist@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 71

Sekretær
Jacob Vedel Nielsen
E-mail: jacob.nielsen@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 68

Bestyrelsessuppleant
Kurt Sjøgreen
E-mail: kurt.sjoegreen@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 69

Næstformand
Niels-Ove Jespersen
E-mail: niels-ove.jespersen@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 66

Kasserer
Tommy Kahl
E-mail: tommy.kahl@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 67

Bestyrelsessuppleant
Tom Georg Holstebro
E-mail: tom.holstebro@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 70

Billeder anvendt i Fritidssejleren er med 
tilladelse fra fotografen eller må anven-
des til kommerciel brug.
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Retur til
Jacob Vedel Nielsen
Strandvejen 27, Bredeshave
4733 Tappernøje

Følg os på Facebook og deltag i vore ugentlige 
giveaways. Du kan vinde fine præmier fra 

vore faste samarbejdspartnere!


