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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 nærmeste havn, og vi hjælper også Forsvarets
Operationscenter med at løse søredningsopgaver.
DSRS er en almen nyttig forening som består 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 udvikling af DSRS og til, at vi med tiden kan
opbygge et landsdækkende net af stationer.
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10 Meld dig ind på DSRS.DK
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bestyrelsen har ordet
Bestyrelsen beretter om året der gik
DFU medlemsorganisation
Efter en særdeles stormombrust
periode, med vedtægtsændringer
og ikke mindst en skelsættende
generalforsamling, besluttede den
nyvalgte bestyrelse, at tiden var til
en genoprettelse af den interne ro
og samarbejde.

Metoden blev en weekend hvor vi,
under kyndig ledelse af Jan Grumstrup, gennemgik de forventninger, der var til en samarbejdende
bestyrelse og stiftede kendskab
til hinanden. Bestyrelsens juridiske
forpligtigelse blev gennemgået,
for at sikre at diverse faldgruber
kan undgås.

Visionen for DFU’s nærmeste
fremtid blev grundigt behandlet
Desværre blev vores største PR
flagskib, Fredericia messen, aflyst
grundet Corona, hvilket vi havde
set frem til og hvor vi kunne vise
en ny og handlekraftig bestyrelse
frem.
Samarbejdskontrakten med Dit
Sekretariat er forlænget og varetager dagligdagens medlemsadministration og regnskabsfunktionen
til vores absolutte tilfredshed.

Lovkravet om ansvarsforsikring for
planende både, hvor vores samarbejdende
forsikringsselskab
AXUS hurtigt var ude med deres
pris for en ansvarsforsikring, bevirkede at konkurrerende selskaber
”markedstilpassede” deres præmiesatser, hvilket desværre medførte en afgang af medlemmer til
disse selskaber.

AXUS har siden markedstilpasset
deres forsikringspræmier.
Omkostningerne i 2020 regnskabet var belastet af flere generalforsamlinger og med forberedelsen af den revidere vedtægt. Ikke
mindst tyngede beslutningen om
at flytte redaktørposten til Dit Se4 Fritidssejleren

kretariat, med benyttelse af et
grafisk design firma, at omkostningerne mere end fordobledes. Redaktørposten blev, som bestyrelsens første beslutning, ført tilbage
til det tidligere redaktørpar Anja og
Michael. Et etisk og moralsk kodeks er samtidigt udarbejdet, der
giver redaktøren rettigheden til at
afvise indlæg med personlige angreb. Disse henvises til hjemmesidens debatforum.
Bestyrelsesmøderne blev primært
afholdt online via Teams, med enkelte koordinerende møder, afholdt sammen med DFU Kompetence.

Årets 2020 klub blev udnævnt og
trofæet overrakt til Nordjysk fiskeklub (omtalt i sidste medlemsblad).
Trofæet blev tildelt begrundet i
deres nyskabelse af klub og medlemsorganisationen gennem de
sociale medier. En metode og form
vi har på programmet for en nærmere studie i udviklingen af DFU.

Efter mange år med et fastfrosset
kontingent og den igangværende
budgetrevision, må vi desværre
imødese et mindre kontingentløft.
Coronasituationen har tilsyneladende ikke påvirket medlemmernes fysiske udfoldelser på vandet,
men begrænset klubaktiviteterne,
med udsættelser af generalforsamlinger og øvrige fællesaktiviteter. Trods dette er indtrykket, at
klubberne har det godt med et stabilt medlemsudvikling.

Vores arbejde i Søfartsstyrelsen
og andre foraer har også været
Corona ramte, men er blevet afviklet via Teams. Møderne er gode
nok, men den personlige kontakt
er klemt.
DFU Kompetence
Vedtægten skelner ikke mellem
hvilken type af sejler man er, men

fastslår, at alle medlemmer er valgbare, hvilket bevirkede, at generalforsamlingen valgte 3 bestyrelsesmedlemmer fra Censorkorpset,
der nu også fungerer som sagsbehandlere. Bestyrelsesmedlemmer
der med brede erfaringer bidrager
med en sund og all round stillingtagen til problemstillinger.
Den tidligere interessekonflikt i bestyrelsen er således, med de brede erfaringer der nu er repræsenterede, ikke længere eksisterende.

Markedssituationen for afholdelse
af sejlernes kompetenceprøver er
domineret af standardiserede lave
prøvegebyrer bevirkede, at DFU
Kompetence havde vanskeligt ved
at tiltrække større sejlerskoler.
Efter et grundigt studie besluttede DFU Kompetences ansvarlige,
med tilslutning fra en enig bestyrelse, at tilbyde sig på dette marked, kaldet Volumen.

Det oprindelig Kompetence marked fungerer parallel med Volumen
markedet og gennemslagskraften
for Volumen er lang over vore forventninger. Hovedparten af de store kursudbydere har tilsluttet sig.

Den administrative belastning på
de frivillige sagsbehandlere steg
kolossalt og nødvendiggjorde en
omlægning af IT systemet.
Torben påtog sig opgaven og har
udviklet en Version 2, der sammen
med udstationering af kortprintere
hos større udbydere, er igangsat
parallel med det oprindelige IT System. Denne version indfases fra
starten af september.

Udleveringen af kortet umiddelbart efter kursisten har bestået
er blevet meget populær og omkostnings- og tidsbesparende i
sagsbehandlingen og ikke mindst
undgår vi Post Nord! Det vil kunne
aflæses af 2021 regnskabet.
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Indkaldelse til
Generalforsamling
Meddelelse fra Bestyrelsen

Da den oprindeligt planlagte generalforsamling blev udskudt, grundet corona,
afholdes DFU Generalforsamling 2021 nu i Nykøbing Falster d. 25. september fra
kl. 11:00 på Teater Cafeen, Nykøbing Falster, Øster Gågade 2, Nykøbing Falster.
(Se note)
Tilmelding til generalforsamlingen bedes foretaget på tlf. 7022 9195 eller
e-mail: dfu@sekr.dk senest 21. september.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
skriftligt i hænde 10. september.
Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.
Kl. 11:30 Generalforsamlingen med dagsordenen starter.

Dagsordenen

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 gennemgås.
6. Bestyrelsens beretning.
7. Andre beretninger. DFU Kompetence.
8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
a. DFU medlemsorganisation.
b. DFU Kompetence.
9. Indkomne forslag.
a. Bestyrelsen.
b. Klub/medlemmer.
10. Godkendelse af kontingenter.
11. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.
a. DFU medlemsorganisation.
b. DFU Kompetence.
12. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægten § 12.
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlem 1 (med IT-ansvar).
c. Bestyrelses suppleant for 1 år (indpasning).
d. Bestyrelses suppleant for 2 år.
13. Valg i henhold til vedtægten §13 DFU revision.
a. Valg af revisions formand.
b. Valg af revisor for 1 år (indpasning).
c. Valg af revisor for 2 år.
14. Eventuelt.
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Bemærk

Klubbernes stemmevægt er iht. § 8.3

Klubstemmerne fordeles efter antal DFU-klubmedlemmer i de enkelte
klubber, således:
2 – 25 medlemmer = 1 stemme
26 – 50 medlemmer = 2 stemmer
51 – 100 medlemmer = 3 stemmer
101 medlemmer og derover 4 stemmer

En aktuel medlemsliste sendes til
klubberne og er baggrund for klubbernes stemmevægt. Korriger venligst listen senest d. 15. september
2021. Manglende response betragtes
som godkendelse.

Note

Den aktuelle Corona situation med
større åbning af samfundet, men med
en fortsat bekymring for smitterisikoen, medfører at deltagerne ikke er
forpligtiget til at fremvise et bevis på
deres vaccinationsstatus.

Forladt båd
i Horsens fjord
Af Bent Hansen

Et sørgeligt endeligt
Engang ens kæreste eje og stolthed. Nu ensom, forladt, og gennemvåd, drivende i Horsens Fjord
gennem flere måneder, uden nogen vil kendes ved hende. Ikke en
skæbne nogen kan være bekendt.
Hvem har ansvaret for at stede
hende til en anstændig hvile?
Tilsyneladende ingen.

Lokale beboer har ihærdigt klaget
til Horsens Kommune, der udtaler:
”Det er ikke noget, vi kommer til at
bruge hverken tid eller penge på
og har sendt henvendelserne videre til Søfartsstyrelsen, vi mener
er rette indstands til at reagere på
sagen.”
Endt mellem flere instanser
Søfartsstyrelsen afviser at have
ansvaret, men peger på Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen mener ikke, at vraget umiddelbart er til gene for erhvervsfiskeriet i fjorden og sender
derfor ”aben” retur til Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsens holding er at undersøge om vraget er til hindring,
eller gene, for erhvervstrafikken og
reagerer først, hvis det er eller kan
blive en fare. Det mener de ikke er
tilfældet og derfor ikke deres ansvars område.

Naturligvis er det ejerens ansvar,
men spørgsmålet er hvem der har
ansvaret for at undersøge hvem
denne er og at grave ham/hende
frem. Tydeligvis er alle nærmeste
offentlige instanser uden et juridisk ansvar. Men er det rimeligt?
Da ingen påstår at der er en forbrydelse involveret, er Politiet naturligvis ikke involveret.
Kommunen anser ikke deres miljø

for truet og afviser på denne
baggrund at være ansvarlig.

Fiskeristyrelsen afviser også
et ansvar, idet det ikke er et
anerkendt område med erhvervs fiskeri.

Søfartsstyrelsens ansvarsområdet er flydende, men
deres selvforståelse er, at de
lokale farvande, som ikke er
erhvervsmæssigt afmærkede, er et kommunalt ansvarsområde.
Analogt til dette er deres præcisering af lokale farvandsafmærkning af fx, havneanløb
til ikke-erhvervshavne og lokale løb uden erhvervsbetydning er et kommunalt ansvar.

Flyvende Hollænder
I sidste ende kan en sådan
forladt båd fortsat lide sin
egen skæbne og blive et
spøgelsesskib, i Horsens
Fjord.

Tænk hvis der havde været
50 liter dieselolie der lækkede, så ville kommunens miljøberedskab lægge spærringer
omkring, oprense og fjerne forureningen! For ikke så længe siden
var der en tilsvarende miljøindsats
i Horsens Havn, hvor en fiskekutter
sank og lækkede olie. Her blev hele
indsatsen iværksat.
Er en forladt og sunket lystbåd ikke
en forurening af det kommunale visuelle miljø?

Forsikringsselskaberne
involveres når en myndighed, overfor
bådejeren, forlanger båden fjerner
fordi den er til gene. Et sådant påbud fordrer viden om hvem ejeren
er, og så er man igen ved udgangspunktet. Ejeren kan, efter hævnin-

gen udført af forsikringsselskabet
stilles overfor et betalingskrav, hvis
der kan bevises forsømmelighed
fra ejerens side.

Manglende koordineret lovgivning med præcist ansvar
Her mangler der et stykke lovgivningsarbejde for at undgå sådanne
situationer der, udover at belaste
miljøet, også belaster sejlermiljøets gode rygte, hvorfor Danmarks
Fritidssejler Union påtager sig at
rejse sagen overfor folketingets
politiske udvalg. Det skal ikke være
muligt at lege stolebytning med én
stol for lidt.
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Husk at udvise hensyn
også på vandet

Af Helle Kyndesen, politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi
Vi har sjældent set en mere samlende og præcis opfordring om hvordan en del af
sejlernes adfærd skal være og gengiver derfor Helle Kyndesens officielle informations notat.
I politiet byder sommermånederne også på et øget fokus på
sejlads, hvor mange desværre
glemmer reglerne.
Sommeren er for alvor over os, og
ligesom mange andre er jeg også
begejstret for de muligheder det
giver at bo i et område, hvor vi har
let adgang til vand – hvad enten
det er Vesterhavet, Limfjorden,
Ringkøbing Fjord eller store velbesøgte søer. Men med mange vand
glade mennesker samlet og med
mange forskellige aktiviteter på og
ved vandet, er det vigtigt at udvise
hensyn.
Som politi er vi selvfølgelig også
optaget af, at gældende love og
regler bliver overholdt. For det er
med til at sørge for sikkerhed til
søs og give trygge oplevelser. På
land har vi bl.a. færdselskontrollerne, mens vi til søs også laver
kontroller hen over sommeren for
at skabe størst mulig sikkerhed for
alle.

Mange sigtelser
På en enkelt dag med kontrol på
Silkeborgsøerne tidligere på sommeren blev mere end 150 både
kontrolleret. Det medførte ni forskellige sigtelser for overtrædelse af hastighed, manglende
redningsveste, mv. I slutningen af
juli måned havde vi den seneste
kontrol, som foregik på Limfjorden.
Her blev 40 forskellige både kontrolleret, hvilket førte til i alt seks
forskellige sager om blandt andet
manglende speedbådscertifikat
og manglende forsikring.
Løbende modtager vi anmeldelser om sejlende, som ikke udviser
godt sømandskab, idet de sejler til
fare for andre – og vi reagerer på
alle de henvendelser, vi modtager.
Oftest sendes en patruljevogn til
det pågældende sted. I kredsen
har vi også en gruppe uddannede
maritime politifolk, der er klar til at
arbejde på vandet.

Vores indsatser på søer, i fjorde, i
åer og til havs foregår i samarbejde med Marinehjemmeværnet,
Beredskabsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og kommunerne. På de maritime indsatser, som vi årligt har
omkring 20 af, kontrollerer vi, om
de gældende lovgivninger bliver
overholdt. Det drejer sig om alt fra
hastighedsovertrædelser til spiritussejlads – og fra manglende redningsveste til gyldigt bevis for at
måtte sejle speedbåd eller Vandscooter og om ansvarsforsikringen
er til stede.

Ring gerne og spørg
Vi samarbejder med Marinehjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, men da vi ikke altid er til stede
på vandet, modtager vi også gerne anmeldelser fra borgere, der
eksempelvis opdager uhensigtsmæssig sejlads i fredede områder
eller i nærheden af badende. Hvis
muligt vil det være godt med et
foto af overtrædelsen af båden og
dens fører, så vi kan få identificeret
den pågældende lovovertræder
efterfølgende.

Jeg kan kun opfordre alle, der gerne vil have del i de mange dejlige
oplevelser på vandet, til at sætte
sig ind i, hvilke regler der gælder.
Hvis du er i tvivl om reglerne, er du
altid velkommen til at ringe til os
på telefon 114 og spørge. Så kan
vi eksempelvis fortælle dig, at du
højest må sejle med 5 knob i en afstand af op til 300 meter fra vandkanten i fjordene – eller at vi kan
beslaglægge din båd eller Vandscooter, hvis denne bliver benyttet i
strid med såkaldt godt.
8 Fritidssejleren

GØR DIN TUR PÅ VANDET

MERE SIKKER

Download vores populære gratis apps
SejlSikkert Alarm og SejlSikkert-appen
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.
Begge apps fås både til iOS og Android

FRITIDSSEJLEREN
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11 sejlere kan takke
det danske
redningsberedskab
for at være i live
Af Bent Hansen

En dramatisk overskrift – ja, men
også dramatiske situationer. Hertil kommer indsatser med hjælp til
190 nødstedte i 2020.

havn eller ved at trække båden fri
ved en grundstødning.

Med i statistikken er ikke de mange
gange, hvor redningstjenesten har
assisteret med hjælp til sejlere, der
ikke kunne komme i land ved egen
hjælp, men ikke var i en faretruende situation.

Responstiden var i gennemsnit 8
min. og 42 sekunder.

Tallene er fra en opgørelse Kystredningstjenesten netop har opgjort.

Typisk klares det ved slæb til en
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Opgørelsen viser, at der har været gennemført 188 assistancer
i 2020 fordelt på de 21 redningsstationer der er fordelt langs kysterne.

Korpset tæller ca. 250 personer,
hvor de fleste er frivillige.
Redningsstationerne er ikke den
eneste livslinje for de uheldige.

Hertil kommer Søværnet og helikoptertjenesten, samt Marinehjemmeværnet og det Danske Søredningsselskab.
Alt i alt er der en ganske god dækning af hjælp til nødstedte.

En indsats jeg på DFU’s vejne takker for og opfordrer til at støtte op
om ved fx. at blive medlem af Det
danske Søredningsselskab og
overveje indmeldelse i det frivillige
Marinehjemmeværn, hvor der stilles gode navigatoriske uddannelser til rådighed.

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

42
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VI STILLER OP NÅR DET GÆLDE
En spændende og aktiv fritid i et maritimt miljø, med opgaver til gavn for samfundet.

Endvidere tilbyder vi grundlæggende militære færdigheder, førstehjælp og speedbåds certifikat sa

Overvejer du at blive frivillig i Hjemmeværnet, men har du nogle spørgsmål, som du gerne først vil h
Så kan du ringe til vores rekrutteringstelefon, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig og besvare ethver
Med 31 flotiller fordelt over hele Danmark, er der også en tæt ved dig.
12 Fritidssejleren

ER og tilbyder

amt mulighed for andre navigatoriske uddannelse.

have afklaret?
t spørgsmål, som du måtte have.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, så ring til os på:
29 24 78 04

Læs mere på
https://vistillerop.dk/om-hjemmevaernet/marinehjemmevaernet/
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Havsvømmere

En ny risiko for sejlere

Af Bent Hansen, DFU og Steen Emborg, Søsportens sikkerhedsråd
En nyere og voksende sportsgren
ligger nu og fremover også beslag
på vandet, vi nok traditionelt betragter som VORES, nemlig havsvømmere.
Lige nu er der sæson for Åbent
vand-svømmestævner hvorfor tusindvis af havsvømmere træner i
fjorde og langs havne i hele landet.
Kystlivredningschef i Trygfonden
Anders Myrhøj fortæller om det i
interviewet ”Mørkklædte svømmere giver risiko for ulykker” til Ugeavisen.

I øjeblikket oplever livredderne, at
havsvømmere træner alene eller i
mindre grupper langs de populære
strande hvor Tryg livredderne har
opsyn. Med svømmernes valg af
træningsområde øger de naturligvis deres egen sikkerhed.

Vi sejlere hilser alle vandaktiviteter velkommen og opfordringen
herfra er, at skærpe opmærksomheden på havsvømmerne der ofte
er iklædt sorte våddragter, som
gør det vanskeligt at spotte dem i
vandet. Herved kan der opstå farlige situationer og kendskabet til
søens færdselsregler må ikke negligeres.

Havsvømmere har ofte en orangefarvet badehætte på og medbringer ofte en såkaldt havtaske,
også i en neonfarve, flydende i
vandoverfladen. Men sporten er
ny og også en individuel aktivitet
hvor der ikke er nogen garanti for
havsvømmeren har fået undervisning i færdselsreglerne på havet.
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Sejlere kan ikke være sikker på, at
alle følger opfordringerne om at
gøre sig synlige i vandet og må
derfor udvise skærpede opmærksomhed i udkiggen efter disse
personer.

Sejler du med sejlføring er der
måske blinde vinkler at tage hensyn til. Leg med vandski eller med
gummibåd foretages ofte i områder hvor risikoen er særlig stor
hvorfor opmærksomheden også
her skal være særlig skærpet.
Søfartsstyrelsens regler om at
holde udkig gælder også for fritidssejlere
Ref. Bekendtgørelse nr. 1758 af
22-12-2006 §4 og bilag 1 om
vagthold i skibe.

Overordnet kan det siges, at det
er op til fartøjets fører at vurdere hvad skal til for at holde udkig.
Der er stor forskel på indretning,
besætning m.m. i større skibe og
mindre fritidsfartøjer, hvilket der tages hensyn til i reglerne, og for fritidssejlere gælder det, at reglerne
skal følges i den udstrækning, det
er muligt.
I vagtholdsbekendtgørelsens bilag
1, punkt 17.1 er anført, at broen på
intet tidspunkt må være ubemandet. Den praktiske gennemførelse

af dette punkt i fritidsfartøjer betyder, at hvis trafikken og andre forhold tillader det, kan føreren i et lille
fartøj godt kortvarigt forlade cockpittet for fx at gå ned lave kaffe eller andet.
Om at sejle alene

Du må godt sejle alene i dit fritidsfartøj, hvis du har vurderet, at forholdene tillader det, og du kan holde behørigt udkig under sejladsen.
Søfartsstyrelsen anbefaler dog
at sejle flere personer ad gangen.
Hvis du sejler alene, er der en række risici punkter der skal vurderes,
bl.a. herunder de ovenfor nævnte
regler om at holde udkig.
Læs mere om Søfartsstyrelsens regler om at holde
udkig på:
https://www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/
udkig-og-solosejlads

Kort til vandscooter,
speedbåd og
duelighedsbevis
Af Niels-Ove Jespersen

Fritidssejleren kan frit vælge hvilken kursudbyder de ønsker at lade
sig undervise af. Markedet af kursusudbydere er opdelt i mindre og
nogle større selvstændige udbydere, samt undervisning gennem
sejlklubber, båd-og bådelaug.

Når du har bestået en af disse
prøver, har du kvalificeret dig til et
plastkort for din kompetence.
Som omtalt i artiklen Kortprinter –
hvad er det og hvad har det med
mig at gøre? (Fritidssejleren nr.
2, juni 2021) har DFU hos større
udbydere indsat en kortmaskine,
som kun kan udstedes af censorerne.
Bl.a. har Århus speedbådsskole
fået stillet en kortmaskine til rådighed.

Vi har gennem 2 måneder testet
kortmaskinerne og de fungerer til

alles tilfredshed, hvis
der bliver booket ind
på rette måde.

En typisk speedbådsprøve
foregår
efter at udbyderen/
underviseren
har
gennemgået teorien
med kursisten og efterfølgende praktisk
sejlads i en speedbåd.

Censor får herefter
overdraget kursisterne for en skriftlig teoretisk prøve, som censor har medbragt.

Når denne prøve er bestået, bringer censor kursisterne med ud til
den praktiske prøve. Prøven tager typisk 15-20 minutter pr. kursist. Kursisterne skal her bl.a. vise

mand-overbord-øvelse,
sejlads
efter kompas, sejle hurtigt i speedbåden samt sejle i 8-taller m.v. Efter
at have afholdt prøven kan censor
med det samme udskrive kortene
til de kursister, som har bestået
både den teoretiske og den praktiske delprøve.

Skal du have kort til vandscooter eller speedbåd,
eller mangler du et
duelighedsbevis?
DFU kompetence
tilbyder prøver efter
undervisning.
Se mere på:
https://www.dfukc.dk
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skipper
- Fordi du sejler sikkert og tager ansvar!
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
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Dummebøder til søs
Af Bent Hansen
Fælden klappede for en lokalkendt
sejler, da lovens lange arm fangede ham på fersk gerning i, at sejle
for motor, med 5 knob på strækningen fra Helsingør lystbådehavn
til Hornbæk havn.

Hvor mange tjekker de lokale politivedtægter for restriktioner, der
ikke er afmærket i de officielle søkort?

Sejleren udtaler:

Vores sejlende turister vil også
være tilgodeset med et sådan et
centralt register

Udåden blev begået indenfor 300
meter fra kysten, hvilket ifølge den
lokale politivedtægt er forbudt.
Efter 40 års sejlads i sejlbåd er dette min første fartbøde og en dum
en af slagsen. Samme strækning
har jeg sejlet i mange år uden at
være bevidst om, at der var lokale
restriktioner i dette område.
Min opmærksomhed har heller
ikke været på, at den lokale politivedtægt kan indeholde særlige
bestemmelser af denne karakter.
Denne erkendelse formoder jeg
med rigtig mange sejlere deler
med mig.
Det er ærgerlige penge at skulle
af med (kr. 1.500, -). Jeg har ikke
gjort andet end hvad mange sejlere praktiserer på Øresund og sikkert også andre steder i landet.

En central database, der opsamler sådanne informationer for hele
landet, vil være en kærkommen
forenkling til gavn for alt færdsel på
vandet.

DFU kontakter de aktuelle myndigheder for oprettelsen af et sådant
register. Øvrige sejlerorganisationer opfordres til også at skubbe
bagpå.
De lokale politivedtægter er sandsynligvis opdateret med henblik på
sejlads med vandscootere og planende både, med en let udvej for
myndighederne, at opfylde krave
om eget ansvar for at opsøge informationerne for det aktuelle/påtænkte sejlområde.
Samme bestemmelse vil fremover
være i undervisningskravet for duelighedsuddannelsen.

Ingen kan have noget
imod sårbare områder (bade/svømme og
naturreservater, samt
yngleområder etc.) friholdes for støjende og
larmende eller anden
forstyrrende aktiviteter,
men den valgte løsning
er en billig en af slagsen
og lever ikke op til et
moderne samfundsinformationsbehov.

Men indtil ændringen accepteres/
implementeres kan man finde de
lokale sejladsbestemmelser som
vist i følgende eksempel.
I dette eksempel ønsker man at
finde lokale sejladsbestemmelser
for Fyn. Måden at finde bestemmelser for øvrige politikredse er
den samme, dog vælges den ønskede politikreds i stedet for Fyn.
•

•
•

•

•
•

Gå ind på www.politi.dk

I bunden vælges
Politikredse

Vælg den politikreds du ønsker
at se bestemmelser for. I dette
eksempel vælges
Fyns Politi
I sektionen
Det sker i Fyns Politi
vælg
Om Fyns Politi

Vælg
Lokale oplysninger og vedtægter
Vælg Sejlads

De lokale klubber opfordres til at
informere om de lokale bestemmelser til gavn for egne- og gæstesejlere.

Respekt for lovene er i Danmark en
selvfølge, vi skal blot vide at der er
en lov!
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Guide til opmåling
af styrekabel
Af Gitte Gabs, Marineudstyr.dk

Marineudstyr.dk har et stort udvalg af bådudstyr fra førende brands. Endvidere har
de på deres hjemmeside en del guides til vedligeholdelse af både, hvor vi har valgt
at bringe en af dem her i bladet.

Et tilbagevendende spørgsmål hos os er, hvordan man måler den rigtige længde på sit styrekabel. Bådens
styrekabel går fra styreboksen til motoren, og overfører så at sige kraften fra rattet til motoren, hvorved båden
kan styres i den ønskede retning. Men styrekabler (og styrebokse) slides, og med tiden er det nødvendigt at
skifte dem for at kunne opretholde præcis styring. Men hvor langt skal kablet være, og hvordan foretager man
målet på båden?
Inden vi går i gang har vi lige et par hot-tips omkring styrekabler:

TIP 1: Alle styrekabler har påskrevet et nummer. Nummeret kan du bruge hvis du skal lave en en-til-en udskiftning, og så er du helt fri for at måle.

TIP 2: Det er en god idé at udskifte styreboksen samtidig med styrekablet. De to dele slides sammen, og en
gammel styreboks slider det nye styrekabel hurtigere!
Principperne herunder gælder for alle styrekabler, uanset om det er Seastar/Teleflex styrekabler eller Multiflex
styrekabler. Alle kabler leveres i intervaller på én fod (30,5 cm), så du skal altid runde op til nærmeste længde
i fod. Hvis du ikke kan læse type og længde på styrekablet, skal du starte med at kigge på styreboksen og se,
hvilken type kabel, der passer til. Hvis du skifter begge dele, er dette dog overflødigt.

Opmåling til styrekabel

Som man kan se på tegningen er der et A-, B- og C-mål
•

A-mål: Målet starter fra befæstigelsespunkt i styreboksen, til yderpositionen af kablet

•

C-Mål: Går fra borde hvor kablet ligger til befæstigelse på motor (Vigtigt: motoren skal stå i ligeud position)

•

B-mål: Går mellem styrekablets to yderpunkter på den lange led langs båden
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Udregning af længden:
•

Længde = A+B+C minus 10 cm for hver 90° bøjning

•

Omregning til fod: 360 cm : 30,5 = 11,8 fod

•
•

Eksempel: (A = 50) + (B = 250) + (C = 80) minus (20 cm for 2 stk. 90° bøjninger) = 360 cm
Der skal altså vælges et 12 fods kabel i dette tilfælde

Note: Kabellængder er altid angivet fra befæstigelsen i styreboksen til enden af udskyderen, når den er halvt
udtrukket.
Eksempler på illustration af monteringsmuligheder i motorbrønden og i agterfæste ses herunder.
Ved styrerørsmontering skal tillægges 15cm til målet.

Ved montering i agterfæste eller motorbrønd skal fratrækkes 15cm fra målet.

Krydsreference af styrekabler

I det vejledende skema nedenfor, kan du se hvilke styrekabler der er tilsvarende dit eksisterende kabel. På den
måde kan du erstatte dit defekte styrekabel med et andet kabel, som også kan bruges til din styreboks.
MULTIFLEX

SEASTAR (TELEFLEX) ULTRAFLEX

PASSER TIL:

SSC131

- Seastar Solution (Teleflex) Compac-T, SH8050

SC-18 / ESC-18 Edge SSC1300

Ultraflex M-58 - Multiflex LITE 55

- Ultraflex T67, M58

- Morse C230/C231
SC-16 / SC-16 Edge

SSC9200/SSC62

Ultraflex M-66 - Multiflex Easy Connect

- Seastar Solution (Teleflex) Quick Connect/NFB
- Ultraflex M66, T85, T71FC, T72FC,
T73NRFC, T74NRFC, T81FC,
T82FC, T83NRFC, T84NRFC

- Morse D290

Se flere guides på:
https://www.marineudstyr.dk/guide
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Nyt kort over grænsen
mellem Danmark
og Polen
Af Bent Hansen

Geodatastyrelsen og Udenrigsministeriet har fastlagt grænsen mellem Danmark
og Polen. Vist i Kort D søgrænser.
Lidt fakta om grænser og zoner.
Danmarks territorium omfatter territorialfarvandet, der går ud til 12
sømil fra kysten. Derefter følger
den såkaldte eksklusive økonomiske zone, typisk kaldet EEZ eller
EØZ. I EEZ’en har et land blandt
andet eneret til udnyttelse af naturlige levende og ikke-levende
ressourcer både i vandet og i havbunden, etablering af kunstige øer
med mere. EEZ’en strækker sig
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op til 200 sømil fra kysten. Hvis
der er overlap mellem flere landes
krav på en EEZ, vil grænsen blive
fastlagt ved forhandling. Reglerne
vedr. etablering af en EEZ baserer
sig på FN’s Havretskonvention fra
1982.
Kort D, der er det officielle danske
søkort over de danske grænser på
havet, viser grænsen for indre territoriale farvand, grænsen for ydre

territoriale farvand, grænse for den
tilstødende zone, grænse for den
eksklusive økonomiske zone (EEZ)
samt den internationale grænse til
søs.
Den nye grænseaftale med Polen
betyder også, at ansvaret for produktion og udgivelse af de elektroniske søkort samt sø opmåling
for området mellem Bornholm og
Polen nu er afklaret.

En fælles indsats
for en bedre
postbesørgelse
Af Bent Hansen

Vi oplever desværre, at en del af
de breve vi sender til kursister med
bl.a. duelighedsbevis returneres
med besked om at de ikke kunne
leveres.
Administrativt er det MEGET belastende, samtidigt med, at det også
medfører yderligere omkostninger
at viderebefordre disse mange
breve. Vi overvejer at indføre et gebyr til at dække disse ekstra omkostninger.

kuvert, med hendes duelighedsbevis og med samme adresse
returneres med påskriften UBEKENDT PÅ ADRESSEN.

På billedet viser en del af de returnerede breve fra de sidste 4 måneder. Mange har sagsbehandleren
udredt og sendt videre til kursisterne.

Vi efterspørger derfor en fælles
indsats, for at få nedbragt antallet
af returnerede breve og derved
nedbringe de ekstra omkostninger, for slet ikke at tale om det ekstraarbejde, disse medfører.

Med fælles indsats menes først og
fremmest, at kursisterne er mere
omhyggelige med angivelse af deres postadresse. Kursisterne registrerer selv deres egne data ved
tilmeldingen til en prøve og er hermed også ansvarlig for deres data.
Vi beder også til, at Post Nord, som
i gamle dage, vender tilbage til en
serviceindstilling, med kunderne i
fokus eller i det mindste forsøger
at levere posten, selv om der fx.
mangler en etageangivelse. Der
må være en mening med at postkasserne skulle opsættes i opgangen eller flyttes ud til vejen.
Det er fx. uforståeligt hvordan en
husherre kan få leveret kuverten
med hans duelighedsbevis, efter
den påskrevne adresse. Husfruens
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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 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

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

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

Pris kr. 330.000,00

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 vinterpresenning • Alt træ er nylakeret.

Kom med et bud.

Henvendelse til Heinrich Pohl tlf. 51 29 76 50
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Bestyrelsen
Formand og kompetenceansvarlig
Bent Anthon Poul Hansen
E-mail: bent.hansen@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 65

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

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

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

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

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

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
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Kommende udgivelser i 2021
Nr

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

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

4

Udkommer
december

Deadline

20. november

Billeder anvendt i Fritidssejleren er med
tilladelse fra fotografen eller må anvendes til kommerciel brug.

Artikler kan citeres og gengives med
tydelig kildeangivelse jf. ophavsretslovens bestemmelser om citatretten.
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Følg os på Facebook og deltag i vore ugentlige
giveaways. Du kan vinde fine præmier fra
vore faste samarbejdspartnere!

Danmarks Fritidssejler Union
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
Telefon: 70 22 91 95
E-mail: redaktion@cwain.dk

Retur til
Jacob Vedel Nielsen
Strandvejen 27, Bredeshave
4733 Tappernøje

