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Køb og salg for medlemmerne

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

at flytte redaktionen tilbage til det
tidligere redaktørpar, med en besparelse på kr. 150.000,- pr. år.

Teammøder har, i Corona perioden, været bestyrelsens foretrukne mødeform, hvilket, udover
omkostningsbesparelserne, har
affødt flere og kortere møder og
besparelser af kørselsomkostningerne.

Betragtninger og indtryk fra 2021
generalforsamlingen og arbejdet i
perioden efter, mener vi bør have
medlemmernes interesse.

Coronaen slap sit greb om samfundet, så vi kunne afholde den
udskudte generalforsamling og
den nyvalgte bestyrelse overgik til
en bestyrelse, med juridisk frihed
og ansvar, til at kunne fungere på
almindelige vilkår fremfor at have
status som forretningsbestyrelse.
Generalforsamlingen samledes i
Nykøbing Falster i Teater caféen
og blev afviklet usædvanligt roligt, målt mod tidligere års skarpe
modsætninger.

Lokalet var tilstrækkeligt, til at
kunne rumme mange flere end
de fremmødte! At ikke flere havde
fundet frem udlagde formanden
som et positivt tegn på den fordragelighed, der nu er i DFU. At Coronafrygten også her spillede en væsentlig rolle, er der ingen tvivl om.
Frokosten var formidabel og burde
være nydt af mange flere.

Efter bestyrelsens tiltrædelse var
første prioritet at bringe DFU’s omkostning under kontrol, hvilket er
lykkedes i en grad, at den annoncerede kontingentstigning kunne
udskydes. Et væsentligt bidrag var
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Generalforsamlinger med behov
for en advokat som dirigent er,
med den genvunden harmoni, heller ikke længere en nødvendighed,
hvorfor denne post heller ikke belaster regnskabet unødigt længere.

Et comeback til Frederecia messen og DFU som deltagere i Ishøj
udstillingen i 2022 er budgetteret
og hvor DFU-flaget skal luftes.
Forrige generalforsamling pålagde
den tidligere kasserer og et bestyrelsesmedlem at tilbagebetale
deres fælles advokatregning, der
uretmæssigt var trukket på medlemskassen uden behørig prokura.

Bestyrelsens krav om tilbagebetalingen til medlemskassen af
kr. 14.500 - blev afvist. Begge fik
meddelsen om, at deres afvisning ville blive behandlet på 2021
generalforsamlingen, hvor muligheden for deres afvisning kunne
forsvares, hvilket ikke afstedkom
nogen reaktion eller deltagelse i
generalforsamlingen.
Et motiveret medlemsforslag om
at fritage de implicerede medlemmer for deres medlemskab,
begrundet i deres afvisning af tilbagebetalingen, blev vedtaget af
generalforsamlingen i 2021.

Langø bådelaug blev udnævnt til
Årets medlemsklub for et langt og
loyalt medlemskab. Trofæet overrækkes af formanden i Langøs
klubhus efter aftale.

Bestyrelsen efterlyser medlemmernes behov og ønsker om aktiviteter. Er tiden kommet til en genoplivning af fælles arrangementer
med en gris på spyd og harmonika
til en stille trippevals, eller stævner
med fællessang, eller flotillesejlads
i ferier perioderne med udgangspunkter forskellige steder i landet,
måske organiseret i selvorganiserede grupper, med et udvalg som
koordinator?

Kompetencekvalitetschefen orienterede om at Søfartsstyrelsen,
som følge af forkert prioritering i
forbindelse med indberetning af
prøver, midlertidigt havde fritaget
DFU-Kompetence fra afvikling af
prøver. Dette udviklede sig til en
omfattende gennemskrivning af
Kvalitetshåndbogen. Harmonien
med Søfartsstyrelsen blev genoprettet og afviklingen af prøver er
genoptaget.
Vi er naturligvis tilbage og endnu stærkere end før, idet tiden er
benyttet til en 100% omlægning
af prøveadministrationen, med
betragtelige besparelser i administration for prøveudbyderne, censorer og sagsbehandlere.

Det er en meget svær øvelse at
indkøre et nyt digitalt system,
med en glidende overgang, parallelt med et samtidigt nedlukkende manuelt system. Selv med de
skarpeste forudsætninger og kontroller vil der være, og er der, skønhedspletter, når der arbejdes uden
mulighed for en isoleret prøveperiode, med behov for umiddelbare
korrektioner.
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Referat fra
Generalforsamling
Meddelelse fra Bestyrelsen

Referat for
Danmarks Fritidssejler Union Generalforsamling 2021
Lørdag den 25. september 2021, Teater Cafeen, Nykøbing Falster

Referent: Torben Nauta Lindkvist
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
Fremmødte Personlige medlemmer 11, med i alt: 11 Stemmer
Fremmødte Klub delegerede 4, med i alt: 4 Stemmer
Antal stemmer: 15 stemmer
2. Valg af dirigent(er)

Kandidat: Jan Grumstrup

Jan Grumstrup blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt formaliteter var i orden og dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse.
3. Valg af referent(er)

Kandidat: Torben Nauta Lindkvist

Torben Nauta Lindkvist blev valgt som referent.
4. Valg af stemmetællere/udvalg

Kandidater: Hans Tørsleff og Robert Petersen

Hans Tørsleff og Robert Petersen blev valgt som stemmetæller.
5. Forretningsorden for generalforsamlingen gennemgås
Ingen ændringer til den gældende.

6. Bestyrelsens beretning

Bent Hansen fremlagde bestyrelsens beretning for 2020.

Dirigenten udbad sig spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Ingen ønskede ordet og beretningen blev taget til efterretning, da denne ikke beskæftigede sig med
forhold i fremtiden
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7. Andre beretninger

a. DFU – Kompetence Center

Bent Hansen fremlagde Kompetence Centerets beretning.

Spørgsmål: Jan Lomholt ønskede svar på om Kompetence Centeret havde resourcer til at løfte den
opgave, som Søfartsstyrelsen havde pålagt Danmarks Fritidssejler Union og herunder Kompetence
Centeret. Bent Hansen svarer, at med Version2 og ekstern bistand var opgave næsten løst.
8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
a. DFU – Medlemsorganisation

I fravær af kassereren, var det formanden, der fremlagde regnskabet for 2020.
Der blev stillet spørgsmål til stigende omkostningerne ved forskellige poster.

Formanden redegjorde for årsagen til stigningen, og at der var tale om en fejlpostering ved ”Regnskabsassistance for Kompetence Centeret” under medlemsorganisation.

Der blev stillet spørgsmål til revisorernes påtegninger, herunder kassererens manglende inddragelse.
Formanden oplyste, at kassereren havde haft et længere sygdomsforløb i perioden.
Regnskabet 2020 for DFU – Medlemsorganisation blev godkendt.
b. Danmarks Fritidssejler Union - Kompetence Center

Som i ovennævnte pkt. 8.a, fremlagde formanden regnskabet for 2020.
Regnskabet 2020 for DFU – Kompetence Center blev godkendt.

9. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen

Forslag om eksklusion af Kai Mogensen og Kirsten Hansen grundet manglende betaling af et større
skyldigt beløb.
Begrundelse:

Generalforsamlingen 2019 afviste at acceptere advokatregningen som et DFU-anliggende, hvorfor
ovennævnte personer selv skulle betale regningen på 14.500 kroner.
Efter flere rykkere er dette ikke sket. Derfor ønsket om eksklusion.

Kravet om tilbagebetaling af det skyldige beløb, ønskes opretholdt.
Forslagsstiller: Torben Nauta Lindkvist motiverede forslaget.

Forslaget blev opdelt i to behandlingspunkter med følgende afstemningsresultat:
1. Eksklusion af Kai Mogensen og Kirsten Hansen.
Stemte for: 13 stemmer ud af 15 stemmer.

2. Efter debat blev forslaget ”Krav om tilbagebetaling af det skyldige beløb kr. 14.500” ændret til:

Generalforsamlingen frafalder kravet om tilbagebetaling. Dette med stor personlig hensyntagen til
de to ekskluderede medlemmer.
Enstemmigt vedtaget.

b. Klub / Medlemmer

Forslag fra Holger Degn, Horsens:

Udlevering af DFU-stander hvert andet år, fordelt efter lige og ulige medlemsnumre. Mindre kontingentstigning er acceptabel.

Forslaget afvist af dirigenten. Selv efter forlængelse af indleveringsfristen, var denne overskredet.
Forslaget henvises til bestyrelsen, idet der er tale om et driftsorienteret indhold.
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10. Godkendelse af kontingenter

Det blev enstemmigt vedtaget at forsætte med uændrede kontingenter i 2022.

11. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering

a. Danmarks Fritidssejler Union - Medlemsorganisation
Fremlagt af Bent Hansen.

Ingen yderlige kommentarer.
b. Danmarks Fritidssejler Union – Kompetence Center
Fremlagt af Bent Hansen.

Ingen yderlige kommentarer.

12. Valg til Bestyrelse i henhold til vedtægten § 12.2:
a. Formand

Kandidat: Bent Hansen

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.
Stemte for: 15

Bent Hansen blev enstemmigt valgt som formand for 2 år.
b. Bestyrelsesmedlem (med IT-ansvar)
Kandidat: Torben Lindkvist

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.
Stemte for: 15

Torben Lindkvist blev enstemmigt valgt for 2 år.
c. Bestyrelses suppleant

Kandidat: Tom Holstebro

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.
Stemte for: 13

Ugyldig stemmer: (2)

Tom Holstebro blev valgt for 2 år.
13. Valg i henhold til vedtægten §13 DFU Revision.
a. Revisions Formand.

Kandidat: Hans Tørsleff

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.
Stemte for: 15

Hans Tørsleff blev enstemmigt valgt for 2 år.

b. Revisor for 2 år

Kandidat: Jan Schack Andersen

Jan Schack Andersen valgt for 2 år.

14. Eventuelt.

Der blev opfordret til at se nærmere på en central placering for afholdelse af generalforsamlingen, herunder vedtægtens krav om skiftevis øst og vest for Storebælt. Dette begrundet i det beskedne fremmøde
af medlemmer.
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Der blev kraftigt opfordret til at se nærmere på profilering af Danmarks Fritidssejler Union. Dette i form af
en folder, der fortæller om unionens virkeområder. Denne kunne så udleveres til kursister, besøg i klubber, aflæggelse af diverse prøver under DFU Kompetence Center.
Formand Bent Hansen overrakte hædersplakette til Jan Grumstrup for sit ekstraordinære arbejde med
Danmarks Fritidssejler Unions nye vedtægter i 2019/2020.
Formand Bent Hansen overrakte hædersplakette til Jan Lomholt som formand for vedtægtsgruppen
2019/2020 og for sit arbejde med Danmarks Fritidssejler Unions nye vedtægter i 2019/2020.

Formand Bent Hansen overrakte hædersplakette til Torben Nauta Lindkvist for sit arbejde med Version2
og generelle arbejde for Danmarks Fritidssejler Union.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Dirigenten takkede stemmetællerne, og forsamlingen for god debat og beslutningskraft.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 14:36

Underskrift formand

Underskrift referent
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Hold gryden i kog
Det der med afgift på
kaskoforsikringen
Af Anthon Hansen

Man kan være enig, eller uenig, i at
både, biler, huse, sommerhuse, løn,
overskud af virksomhedsdrift osv.
beskattes. Man kan være enige, eller uenig i, at vi skal have et offentligt sygehusvæsen, gratis skoler,
gratis uddandelse for alle osv.

Her er en forklaring på måden at
kaskoafgiften af lystbåde blev
strikket sammen på.
For en del år siden var der enighed
i folketinget om at beskatte lystbåde.
Diskussionen gik på hvordan. Det
skulle gerne være uden at man
skulle ud og værdifastsætte hver
båd, og også uden den enkelte
bådejer skulle bruge tid på at bevise bådens værditab (afskrivning)
over tid.

Beskatning af nyprisen, med fradrag over tid, blev overvejet, men
nogle både havde jo installeret
nyt udstyr og stiger herved i pris,
mens andre falder hurtigere i værdi. En ”genial” ide blev fremført; vi
beskatter efter længden, altså fod.
Skulle disse beskatningsmodeller anvendes, ville resultatet også
være oprettelse af et lovpligtigt register over alle både. I dag kan man
ikke være ejer af en stor båd, uden
at den er registeret.

En politiker, med en kritisk indstilling til vort skattesystem, påpegede at skat efter ”antal fod” ville
være social uretfærdigt. En gammel og billig båd på 30 fod ville
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blive stærkere beskattet end en
motorbåd på 20 fod med en kæmpe motor til en formue og det ville
medføre et kæmpe bureaukrati.

Kritikken blev taget til efterretning
og det endte med en meget interessant og næsten begavet model. Vi registrerer ikke bådene, vi
syner ikke for værdiansætter og
vi opkræver ikke skatten hos den
enkelte. Vi lægger skatten (afgift)
på kaskoforsikringen, hvor værdiansættelsen er sat af den enkelte
bådejer. Nul diskussion, nul bøvl
og kun en regning. Bureaukratiet
parkerer vi hos forsikringsselskaberne.
I disse tider, hvor finansloven strikkes sammen,
kunne politikerne indkassere op til 100 millioner hvert år og gøre
arbejdet færdigt, ved at
kontrollere både, der
på skrømt har solgt
1-5% til forsikringsselskaber i udlandet og, på denne usolidariske
måde, undslår
sig beskatningen.

Dette forhold har DFU påpeget i
årevis, uden der er sket en hujende
f.. Hvorfor?

Det styrker ikke sammenholdet i
samfundet med åbenlyse myndighedssvigt. Sammenlign med større luksusbiler på grænseplader.
Her har Skat åbenlyst ikke problemer, eller mandskabsmangel, til at
finde syndere.

Tag ikke fejl. DFU ønsker misundelsesskatte væk, men kan dette ikke
opnå enighed, skal alle deltage ligeligt og retfærdigt for betaling af
samfundsgoderne.

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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Hvorfor modtager du
ikke dit prøvebevis?
Af Jacob Vedel Nielsen, Kompetence Center
Hos DFU Kompetence Center har
vi nu taget en helt ny digital platform i brug, til registrering af deltagere, tilmeldinger, sejlerskolerne
og censorer mm.

En platform hvor de manuelle indtastninger for prøver, deltagere,
printning af prøvebeviser og indberetninger til Søfartsstyrelsen nu
er betydeligt reduceret og automatiseret.
Praksis er nu

1. Sejlerskolen bestiller den aktuelle prøve online i Kompetence
Center.

2. Prøven godkendes i Kompetence Center af en sagsbehandler, der samtidig tildeler
opgaven til en censor.
Derefter kan/skal alle deltagere tilmelde sig den pågældende
prøve online, inden prøven.
3. Kun deltagere, der er tilmeldt
prøven, kan deltage i den aktuelle prøve.

4. Prøven afholdes og efterfølgende skal deltagerne, der har
bestået prøven, forevise sit billededokumentation til censor
således, at der er styr på, om
det er den rigtige person, der
er til prøve.
5. Ved problemer med ordblindhed, assisterer instruktøren og
censor med at udfylde tilmeldingen.

6. Derefter skal deltagerne opgive de sidste 4 tal i sit cpr-nr.
som censor indtaster, samtidig
med deltagerens data kontrolleres:
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•
•
•

•
•
•

Det fulde navn som anført
på sygesikringskortet

Hele cpr-nr. som anført på
sygesikringskortet
Postadressen med postnummer og bynavn som
anført på sygesikringskortet
Mobiltelefon nr.
E-mailadresse.

Statsborgerskab.

7. De deltagere der har bestået
prøven indberettes digitalt til
Søfartsstyrelsens register inden for 14 dage.
8. Deltagernes navn og CPR-nr.
kontrolleres af Søfartsstyrelsen mod CPR-registeret. Ved
manglende match afvises indberetningen.

9. Deltagernes data sendes digitalt til trykkeriet, der trykker
prøvebeviset og sender det til
deltageres oplyste postadresse. Ved de større prøvesteder
kan censoren udstede prøvebeviset på godkendt, låst printer og udlevere det færdige
prøvebevis på stedet til deltageren.
Under normale omstændigheder, må der påregnes op til 4 uger
med trykning og forsendelse via
PostNord.

10. Ved prøvens afslutning sendes
en e-mail til beståede deltagere med vejledning i hvordan
eksamensbevis og det midlertidige prøvebevis gældende i
30 dage hentes, til deltageres
oplyste e-mailadresse.

11. Hvis du som forventet ikke
modtager prøvebeviset inden
for de 4 uger, kan du kontakte DFU’s Kompetence Center,
således at vi kan opspore evt.
fejl ved produktion eller forsendelsen af kortet.
Det er deltageres eget ansvar at
de personlige data er oplyst korrekt!

12. Er der forkerte oplysninger i
deltageres data, (skødesløshed fra deltageren) kræver
det en fornyet registrering via
Kompetence Centrets sagsbehandler og deltageren.
Skødesløshed fra deltageren koster tid i administrationen!
13. Skyldes fejlen deltagerens
egne oplysninger og skal et
nyt prøvebevis udstedes,
pålægges der et gebyr
for genudstedelse på kr.
350,- der skal være indbetalt, inden vi sender
nyt prøvebevis.
Det samme gælder
hvis postadressen er
oplyst forkert, og fornyet fremsendelse
er nødvendig.
Manglende indbetaling medfører således, at
deltageren ikke
kan
fremvise
prøvebeviset
under en sejlads, hvilket
ifølge politiet er bødebelagt.

14. Censor orienterer deltagerne
om disse forhold ved selve
prøven.
Så bedste løsning er at skrive
dine data af fra sygesikringskortet, det følger personregistret.

DFU’s Kompetence Center har i
sommeren 2021 haft rigtig mange deltagere, med forkert oplyste
data og det har desværre afstedkommet, at lige så mange deltagere ikke har modtaget deres prøvebeviser rettidigt.
Af fejl kan der bl.a. nævnes:

1. Manglende mellemnavne eller efternavn.
F.eks. Knud A. H. eller navnet
er stavet forkert. I begge tilfælde kan deltageren ikke registreres i SFS.

2. Adressen stemmer ikke med
bopælen.
Kortet kommer retur til DFU
efter ca. 5-7 uger, med oplysning om at adressaten er
ukendt. Nu går

der yderligere flere uger før nyt
prøvebevis modtages.

3. E-mailadressen er forkert.
Deltageren modtager ikke det
midlertidige prøvebevis eller
prøvebevis for den bestået
prøve. Anden kommunikation fra Kompetence Centeret
modtages ej heller.

4. Fejl i cpr-nr.
Registrering i SFS umulig og
prøvebeviset skrives forkert
ud! Kompetence Center har
ikke adgang til personregistret
og kan derfor ikke kontrollere
dette.
5. Fejl i tlf. nr.
Deltageren er umulig at få
fat på her og nu, om mindre
spørgsmål og lign.

6. Hvis du ikke er dansk statsborger.
Så skal der oplyses om dette til
sejlerskolen/censor, så anden
dokumentation kan forevises
og noteres på indberetningen.
Her er fødselsdato, samt statsborgerskabet tilstrækkeligt.

Udlændige med arbejdstilladelse er tildelt et dansk cpr nr.
(skatte og bank teknisk) oplys
dette.

Vi har en forhåbning om, at vi med
med dette lille input/oplysninger
om der ved fremtidige prøvers
registrering af deltagere mm. kan
komme de mange fejl til livs og i
særdeleshed at deltagerne får deres prøvebeviser til tiden.

Automatikken længe leve, så vi
slipper for de mange manuelle
tastninger, med muligheder for
fejl her og der. Det er spændende med den nye digitale platform,
DFU’s Kompetence Center har arbejdet hårdt på at få det til lykkes.
Lige nu er der ikke så travlt med
nye prøver, så der er tid til at rette
de småfejl der uvilkårligt opstår.

Vi ønsker alle sejlerskoler, censorer og deltagere en super oplevelse i tiden fremover med vores nye
digitale platform, ”Det Blå System”
kalder vi det.
Den tidligere platform var grønt og
er nu udfaset, men leverer fortsat
for oplysninger om gebyrer og uddannelseskrav etc., samt fungerer
som arkiv for tidligere virke.
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Speedbådsprøve/kort
for de selvstuderende
skippere
Af Jacob Vedel Nielsen

Problematikken kan være mange,
når der anskaffes en planende
motorbåd, hvortil der kræves en
bestået speedbådsprøve, for at
føreren må sejle lovligt med båden.
Du kan måske være en garvet sejler gennem mange år, enten i sejlbåd eller anden ikke planende motorbåd.

Det kan være familien nu har anskaffet sig en speedbåd, til de korte ture ud til stranden, en såkaldt
weekend cruiser.
Det kan være at familiens teenager
nu har nået en alder over de 16 år
og dermed gerne vil indtage plad-

sen bag rattet i familiens speedbåd.

Det kan være at du har bidt på trollingfiskeri, når du er med kammeraterne på søen, hvilket næsten altid
foregår fra en planende speedbåd.

Det kan være at du, som teenager,
forherliger fritiden med vandskiløb
og wakeboards, og du bliver 16 år
til sommer og derfor vil du også
gerne have mulighed for at styre
speedbåden.
Som pensionist har du måske solgt
den store motorbåd og har nu anskaffet en noget mindre speedbåd
til lidt sejlads på de fine og rolige

sommerdage.

Ja mulighederne og årsagerne
kan være mange, når det nu handler om speedbådssejlads.

Fælles for alle problematikker er nu
klokkeklar:
Hvis båden er omfattet af speedbådsreglerne, så skal den, der
har hænderne på rattet have bestået enten en speedbådsprøve,
eller være indehaver af et duelighedsbevis!

Bøden for at sejle speedbåd, uden
behørigt bevis, kan betale flere
speedbådsprøver.
DFU Kompetencen får en del henvendelser, om man som selvstudie,
kan aflægge en speedbådsprøve
og hvordan det så vil foregå.

Du kan naturligvis tilmelde dig en
speedbådsprøve hos DFU Kompetence center, som selvstuderende.
Du logger ind på: https://dfukc.dk

Herinde bestiller du din speedbådsprøve. (følg vejledningen for
selvstudie)
Det er fortrinsvis erfarne sejlere,
der nu ”sadler om”, men aldrig har
fået taget et duelighedsbevis.

Det kan være enken, der har overtaget båden, men som almen praksis har været gennem mange år på
vandet, var det desværre kun ”fatter”, der havde et duelighedsbevis.
Endelig har vi de unge, der fylder
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Fakta omkring prøven for selvlærte/selvstuderende, kort ridset op

•

Der er ikke lovkrav om undervisningspligt til sejleruddannelserne.

•

Du må ikke være fører af en speedbåd, medmindre du har speedbådskort eller duelighedsbevis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEN manglende kendskab til reglerne fritager naturligvis ikke fører og besætning for sit ansvar!
Du må kun foretage øvelsessejlads med en speedbåd i perioden op til 30 dage før du skal op til en
forudbestilt prøve.
Denne prøve skal du være tilmeldt og være registreret som prøvetager og du skal medbringe tilmeldingsbeviset i båden under øvelsessejladserne.
Til din træningssejlads, skal der være en fører ombord der skal fungere som ”instruktør”.

Denne ”instruktør” skal være i besiddelse af enten speedbådskort eller duelighedsbevis.

I de 30 dage kan der sejles lovligt, for at øve de forskellige discipliner, der kræves til prøven.

De garvede sejlere behøver ikke mange sejladser, da praktik sejladsen burde ligge på rygraden.
Du kan bestille prøven på DFU Kompetence Centers hjemmeside. https://dfukc.dk

Kompetence Centeret finder en censor, med hvem tid og sted for en prøve aftales.
Du får tilsendt en mail med bekræftelse af prøvedato og godkendelse af prøven.

Det skal dog pointeres, at speedbådføreren skal være meget længere fremme i sin navigation, i forhold til erfaringen fra enten sejlbåd og deplacement båden.

Det går nemlig meget stærkt, når farten ligger mellem 20-35 knob og to speedbåde muligvis er på
kollisionskurs.

Til de unge nye sejlere, kan det være en god ide at få en anden ”instruktør” end far og mor med på
øvelsessejladserne. (De gamle vaner og selvfølgeligheder tjener sjældent godt til en prøve)
Sluttelig skal nævnes, at der kan være en økonomisk fordel i at være nogle stykker til selve prøven,
da censorgebyret for én elev er forholdsvist højt.
Og nej, du må ikke være fører af en vandscooter/jetski med et speedbådskort. Det kræver en særskilt prøve i vandscootersejlads. (en del tager denne prøve umiddelbart efter speedbådsprøven, da
teorien er næsten den samme).

16 om kort tid. De har måske sejlet
med familien i mange år og er sejlervant. Speedbådskortet udstedes ikke før det fyldte 16. år.

lads, aflagt for den samme censor.

Teoridelen til prøven
Du læser og indøver terorien lige
så længe du lyster forinden prøven, men du skal kunne svare på
de spørgsmål der stilles, enten
skriftligt eller mundtligt.

Det trykte plastkort (prøvebeviset),
bliver bestilt ved et godkendt trykkeri, og tilsendes din hjemadresse
med PostNord, leveringstiden ligger mellem 1 – 4 uger.

Ja, der kan helt sikkert nævnes flere eksempler, men…

Det anbefales, at du anskaffer dig
den seneste udgave af speedbådsbogen. Den indeholder det
pensum, du skal kunne og det du
skal vide noget om.
Speedbådsprøven består både af
en teoretisk del og praktisk sej-

Når prøven er bestået, udleverer
censor et midlertidigt speedbådsbevis, der gælder som bevis for
bestået prøve i 4 uger fra prøvedatoen.

Kontroller at dine personlige data
og hjemadressen stemmer med
censors oplysninger, som denne
har fået oplyst ved din tilmelding.

Hvis du, mod forventning, ikke består speedbådsprøven, får du en
begrundelse hvorfor du ikke bestod.

Censor orienterer om, hvad du
skal holde fast ved og hvad du skal
træne og øve noget mere.
Det kan jo meget vel være teorien,
der skal dyrkes noget mere, inden
du går til fornyet prøve.

Ny prøve kan tidligst aflægges efter 14 dage.

Husk på, du skal, som selvstudie,
bestille og tilmelde dig en ny prøve,
inden du igen foretager evt. øvelsessejlads med instruktør i speedbåden.
Vi ønsker at I alle må have en super
oplevelse med at være til sejlerprøve, man kan jo aldrig lære eller
opfriske sin viden og kunnen for
meget.
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Lidt information om
hvordan du skal bruge
din dieselmotor
både gammel som ny
Af Klaus Schlichter

En NY motor skal stadig tilkøres og det gælder i princippet også din bil, men er i praksis ikke så aktuelt,
dels grundet den lave udnyttelsesgrad af motorens
kapacitet og en noget anderledes konstruktion, gearkasse m.m..

Men eksempelvis en lille 5HK påhængsmotor kan
mishandles groft om du starter med at kører med fuld
kraft uden en tilkørselsperiode og du mister derved
helt op til 20% af sin maksimale effekt. Du får derved
kun en 4HK i stedet for den købte 5HK motor. Oplysninger hentet fra den Japanske producent Honda.

En ny dieselmotor eller en ny-renoveret og dermed
også en ny-honet motor skal også tilkøres. Perioden
her er typisk for en dieselmotor de første 40 timer ved
brug af en speciel tilkøringsolie og længere ved brug
af den specificeret smøreolie.
På forespørgsel hos tre af de største motorfabrikanter
i verden, siger de alle at motorens minimumsbelastning skal være 60% og derfor ikke at køre motoren for
længe i kold tilstand. I praksis som mange sejlere fra
min generation stadig forkert anbefaler at lade motoren varme langsomt op ved at lade den køre længere
i ubelastet tilstand (tomgang) er langt den meste skadelige påvirkning af motoren.
Cylindervæggen er ikke som det umiddelbart ser ud
højpoleret og glat, men har fået en såkaldt honing og
ser ud som billedet her til højre.
Alle disse små riller gør at olien fordeles jævnt på cylindervæggen og derved gør at kompressionen ikke
slipper forbi stempel ringene.
16 Fritidssejleren

Øverste stempelring udvides ved et højt tryk fra dens
bagsiden og klemmer derved mod cylindervæggen.

Dieselmotoren bør aldrig arbejde ubelastet, da det
giver et ringe tryk på stempelringenes inderside og
derfor medfører afrundede toppe på cylindervæggens inderside.
Disse afrundende toppe betyder, at olie passerer og
samtidig afsættes som sod i rillerne og som igen giver en lavere kompression og så fremdeles.

Ved eksempelvis en langsom opvarmning af motoren
bliver indervæggen slidt forkert og kan ses (mikroskopisk) ved at toppene bliver afrundet som illustreret ved 2 og ikke som korrekt illustreret ved 3. Første
illustration viser en ny-honet cylindervæg.

En marinedieselmotor skal sædvanligvis køres med
75% af motorens maksimale antal omdrejninger. Disse omdrejninger betyder normalt, at motoren med en
fast propel belastes ca. 50%.
Oplad derfor ikke bådens batterier ved at køre i tomgang, men sæt den i gear så propellen kører rundt.

En 120 amp. generator trækker i praksis ikke mere
end svarende til 3 HK ved fuld last.
Tomgang i mere end 2 minutter bør altid undgås og
ikke mindst ved opstart og til lægning i havnen.

Brug ikke under en eventuel tilkørsel en højere ratet
kvalitetsolie, såsom en superolie, men netop den kvalitet som fabrikken foreskriver og brug aldrig de nye
former for fuldsyntetiske smøreolier, da de ikke mig
bekendt pt. er forskrevet af nogen marinemotorfabrikanter. Nogle motorfabrikanter anbefaler lige frem en
speciel tilkøringsolie (en lidt “grovere” olie) under de
første 40 timers driftsperiode.
Ved større motorreparationen anbefales det naturligvis at kontrollerer cylinderens indervæg for glatte
overflader og om tilfældet, at foretage en re-honing.
Ny-honet cylindervæg

Motor korrekt kørt til efter honing.

Motor kørt til ubelastet og derfor med afrundede toppe.
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Knob, log og andre
maritime udtryk
tanker fra en landkrabbe
Af Anja Berantzino, redaktør

Jeg har i en del år, med undtagelse af en lille pause, haft fornøjelsen af at være redaktør på Fritidssejleren. Jeg er ikke selv sejler, faktisk har jeg det bedst med at sidde bag min computerskærm
eller hygge med mit hækle og strikketøj, men en del af mit virke som redaktør er, at læse korrektur
på de artikler, der skal i bladet og jeg har ikke kunne undgå at få indblik i den verden sejlere befinder sig i.
For nyligt fik jeg tilsendt et link til
et indlæg på nettet, hvor en bruger havde indsendt et billede af
et langt stykke reb med en ”metaldims for enden”, som han gerne
ville vide hvad var.

Ud over at der blevet svaret på
hvad det var, afstedkom spørgsmålet en del kommentarer om
hvor udtryk som knob, log(bog)
og andre maritime udtryk egentlig
kommer fra.
Først og fremmest så anvendes
rebet med ”dimsen” på billedet til
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at måle hvilken hastighed man sejler med i knob (men det ved I jo allerede).

Man skal helt tilbage til det 17.
århundrede, før man begyndte
at måle hastigheden, man sejlede med. Man sejlede dengang i
træbåde og sømændene måtte
bruge, hvad de havde i båden. Man
tog derfor et langt reb og bandt
knuder (på engelsk: knots) med
47 feet og 3 inches imellem, svarende til 14,4 meter. For at sikre at
rebet gled gennem vandet med
konstant hastighed, havde man
behov for noget tungt i den ende,
man kastede i vandet, hvorfor man
bandt et stykke træ (på engelsk:
log) for enden af rebet. Antal knob
blev da bestemt ved at registrere
hvor mange knuder (knots) der løb
overbord i et bestemt tidsrum, typisk målt med et timeglas.
Som kaptajn på et skib, var der
mange informationer at holde styr
på såsom last, personlige problemer (sygdom, skader, dødsfald
mm.), møde med andre skibe, hvilke havne der er lagt til i mv. Den vigtigste information at registrere var
hastighed og eftersom dette blev
registreret ud fra hvordan træstykket (på engelsk: log) bevægede sig
gennem vandet, blev kaptajnens
bog kendt som en logbog.

Begrebet logbog anvendes i stor

udstrækning den dag i dag. Selvom man har GPS, radar og AIS, for
sket ikke at tale om radio og mobiltelefoner, anvendes der stadig
logbøger, om end disse ofte er
elektroniske og ikke kræver den
samme nidkærhed af kaptajnen
som i gamle dage.
I computerverdenen kigger man i
systemets filer – eller logfiler, når
man skal finde ud af hvad der er
sket – ofte ifm. med en fejl et eller
andet sted i systemet, da disse indeholder information om vigtige
ting der sker på PC’en.

Dem, der ynder at se serien Star
Trek, har ofte hørt kaptajn Picard (spillet af skuespiller Patrick
Steward) starte mange afsnit med
at sige: ”Captain’s Log, Stardate
43779.3”

Anvender man Ryder Carrolls Bullet Journal, som er en metode der
(kort fortalt) kombinerer kalender,
lister, noter og dagbog i én notesbog, er en af metoderne at lave en
rapid log (hurtig log) til at liste de
vigtigste ting der er sket i løbet af
en dag.
Tænk at et langt reb med knuder
og et stykke træ for enden har
indflydelse på vores verden i dag.
I min research stødte jeg på en del
udtryk, vi bruger i dag og som viser
sig også at have sin oprindelse i
det maritime.

Kippe med flaget
At kippe med flaget er en gammel
skik, hvor man hilser på andre skibe ved at hejse flaget op og ned.
Man anvender typisk også udtrykket for at vise anerkendelse eller
tilfredshed med noget.

Opsang
Dette udtryk stammer oprindeligt
fra, at man var nødt til at arbejde
sammen, når en tung opgave, såsom at hejse sejl, skulle udføres.
Det var da nødvendigt at trække i
rebene på samme tid, hvilket man
klarede ved at synge i takt.
I dag har ordet opsang fået en
helt anden betydning, nemlig at
få skældud (hvis man er barn) eller
blive irettesat (hvis man er voksen).

Bølgerne går højt
At bølgerne går højt, var i gamle
dage et udtryk for høj søgang. I dag
anvendes udtrykket både ved et
skænderi/diskussion men også til
at beskrive en god stemning f.eks.
ved sammenkomster og fester.
Have noget på bedding og løbe
af stablen
Når man bygger skibe, sker dette
på land og en bedding er det underlag, der anvendes til at bygge
skibet på. Når skibet er færdigt
løber det af stablen, hvilket slet
og ret betyder, at skibet kommer i
vandet (bliver søsat).
Når man i dag bruger udtrykket ”at
have noget på bedding” betyder

det, at man er ved at planlægge
noget, hvorimod ”at løbe af stablen” refererer til, at noget foregår
eller finder sted – typisk et større
arrangement.
Der findes også en del engelske
udtryk der oprindelig stammer fra
livet til søs, men som anvendes i
stor udstrækning i det moderne
engelske sprog.

Come through with flying colours
Når et skib besejrede en fjende,
var det kutyme, at man tog fjendens flag og satte det på sit eget
skib. Når man så kom i havn, kunne
alle se hvor mange fjender skibet
havde mødt og ikke mindst besejret. Udtrykket bruges i dag om en
succesfuld person eller (fodbold)
hold.
No room to swing a cat
Når en i besætningen skulle straffes, skete dette ofte ved piskning.
Hele besætningen var forpligtet til
at overvære dette. Disse stod ofte
så tæt, at bødlen ikke havde plads
til at svinge pisken, hvorfor udtrykket i dag anvendes til at udtrykke
manglende plads.

Footloose
Den nederste del at et sejl kaldes
på engelsk “the foot”. Hvis denne
del ikke er fastgjort, vil det blafre i
vinden – eller at det danser i vinden, hvilket man derfor kaldte, at
sejlet var ”footloose”.

I dag bruges udtrykket om en
person, der danser ukontrollabelt
rundt og er nok mest kendt fra filmen Footloose fra 1984 med Kevin Bacon i hovedrollen (der handler om retten til at danse).

Son of a gun
I det 18. århundrede var det tilladt
for officerer i Den Britiske Flåde at
have deres koner med til søs. Dette medførte (sjovt nok) at der blev
født børn ombord, mens flåden
var til søs. Disse fødsler forgik oftest på våbendækket. Det skete,
at man ikke vidste hvem faderen til
(drenge)barnet var og så blev barnet betegnet som ”son of a gun”.

I dag anvendes udtrykket både
positivt om en person der enten
er heldig og negativt om en ubehagelig person, dog anvender man
nok oftere her udtrykket ”son of a
biiiiiip” (det her er trods alt et pænt
blad).
Der findes mange flere ganske
underholdende udtryk, der har sin
oprindelse i det maritime og som
stadig anvendes i dag. I en tid hvor
mange nye udtryk vinder indpas
og mange dør ud, er det sjovt at
se hvor meget der egentlig stadig
i stor udstrækning anvendes, om
end det har fået en anden betydning end det oprindeligt havde.
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Skal din båd
overvintre i vandet?
Af Bent Hansen

Skal din båd overvintre i vandet i
denne vinter? Bestemmer du dig
for at lade båden ligge i vandet, så
er der en del ting du bør overveje.
På www.watski.dk kan man finde
en masse guides og tips til hvad
man bør være opmærksom, når
man skal gøre båden vinterklar.
Indhold herfra er gengivet med
tilladelse.

Nye kraftige fortøjninger
Tænk på at tovværket slides af
UV-lys, saltvand, og almindelig
belastning. Når efterår- og vinterstormene trækker ind over
landet, er det vigtigt, at båden
ligger sikkert fortøjret ved broen.
Fortøjningen er vigtig, så brug
gerne dobbelte fortøjninger med
rykdæmpere og forhal godt ud fra

broen så der er god afstand til bro,
havnepiller etc. Gå gerne op i størrelse på dine fortøjninger så man
er sikker på at den holder til hård
belastning. Klargør fortøjningerne
tidligt på efteråret, for kommer det
rigtigt hårde vejr så er det næsten
umuligt.
Undgå fugt i båden
Båden bliver nemt fugtig, og der
kan derfor komme skimmelsvamp
og dårlig lugt i båden. Fordel gerne nogle fugt ”boller” rundt omkring i båden, så slipper du også
for mug og kondens. Kondens
kan ødelægge både elektronik og
finer.
Sæt tørbollerne så de ikke vælter,
og åben alle skabe, så der kan
komme rigeligt ventilation.

Beskyt motoren mod frost
Det er vigtigt at konservere /
frostbeskytte motoren. Brug
Anti-Freeze og blå glykol. Dette
hjælper til at beskytte motoren
mod korrosion og skader der
opstår ved frostgrader. Kontrollér
med din motorproducent hvordan
du skal gøre med din akkurat din
motor. Skift både olie og oliefilter
på motoren. Tøm / udskift vandudskiller filteret så det ikke fryser itu.
Byt desuden zinkanoder.
Konserver brændstoffet
Står brændstoffet stille for længe,
kan der opstå dieselpest og kondens. Brug en anerkendt tilsætning og gerne 1 liter sprit så får du
ikke problemer med motoren, når
den skal startes op igen til næste
sæson.

Watski er nordens førende netbutik indenfor bådtilbehør- og udstyr, med leverering til både Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Watskis brede sortiment består af stærke varemærker
med et solidt basissortiment, som er udvalgt med henblik på nordiske bådejere. I sortimentet findes tusindvis af produkter som kan anvendes på havet, på søen,
på stranden eller blot i fritiden.
Se mere på https://www.watski.dk
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Beskyt skroggennemføringer
mod frost
Alle gennemføringer bør beskyttes mod frost, da de ellers kan
sprække ved isdannelse. Luk sø
ventilen og fjern slangen. Hæld
herefter lidt kølervæske ned i ventilen og monter slangen igen.

Tøm varmtvandsbeholderen
En klassisk fejl ved overvintring i
vandet er, at man glemmer at tømme varmtvandsbeholderen, og så
må man købe en ny til foråret da
den ofte frostsprænges. Tøm den
for vand og åben alle ventiler, så
vandet kan løbe ud. Lad ventilerne
stå åbne. Tag kontakten ud, så den
ikke starter ved en fejltagelse. Hvis
der er en zinkanode i beholderen,
kan du udskifte denne når nu du
allerede er i gang. Er varmtvandsbeholderen slidt og færdig, så skift
den - det er et godt vinterprojekt.
Tøm vandtank og septiktank

Pump alt vandet ud af vandtanken,
og lad dækslet stå let åben, så det
kan tørre helt ud. Tøm toilettanken
på havnens tømmestation, skyl
tanken igennem med produktet
toilet rens som afhjælper mod
urinsten.
Konserver toilettet
For at undgå at toilettet skal fryse
til, hælder du en lille smule grøn
glykol i toiletskålen. Brug ikke
andre kemikalier da det kan skade
pakninger og slanger.

Tøm båden for vand
Tør alt vand op i kølsvinet, så
båden er så tør og ren som muligt.
Åben alle luger og skab så luften
kan passere frit.
Hynder, tekstiler sejl og sprayhood mm.
Alt der er lavet af organiske materialer såsom hynder, dyner, sejl
og sprayhood mm. bør opbevares
tørt om vinteren. Afmonter disse
og tag dem med hjem i varmen.

være fuldt opladt. Du kan kontrollere batterispændingen ved jævne
mellemrum hen over vinteren. Et
fuldt opladt bly/syrebatteri skal
holde en hvilespænding på 12,7
Volt.
Vask båden
Brug en blød bådvaskebørste og
et bådrengøringsmiddel.

Overdæk båden
Har du mulighed, så overdæk
båden med en presenning. Båden har godt af en pause fra vind
og vejr. Sørg for at presenningen
sidder godt fast og benyt evt. et
presenningstativ så båden bliver
ventileret.

Flyt båden
Havnen er ofte tom om vinteren.
Find det bedste sted i havnen
hvor der er mest læ og hvor båden er mindre udsat af vind, vejr
og bølger. Læg båden med fortøjninger så den er langt fra broen og
fortøjning pæle.
Kraftig sø
Sørg for at ting i båden ikke kan
vælte rundt, hvis båden udsættes
for høj sø i vintermånederne.

Isfrit vand
Is kan skade båden. Isen kan presse skroget og det kan føre til store
og meget seriøse skader. Isen kan
også ødelægge pæle og broer
hvor båden er fortøjret til.
Tilsyn
Sidst men ikke mindst - tjek din
båd regelmæssigt. Selv om man
har overholdt alt på listen til punkt
og prikke, betyder det ikke at man
blot kan glemme båden og komme tilbage til foråret.

Oplad batterier
Sørg for at alle batterier er fuldt
opladede og slå derefter hovedstrømsafbryderen fra. Batterier
må gerne stå koldt, men de skal
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forsikringssprog for
almindelige sejlere
Af Niels-Ove Jespersen

Hos Allemands Jura er vores mål meget enkelt. Vi vil skabe gennemsigtighed i et ellers, for de fleste, meget svært
univers. Vores mål er at gøre jura så simpelt, som overhovedet muligt. Klik nedenstående og lad os finde en advokat til netop din problemstilling. Det er selvfølgelig 100%
uforpligtende. Du er aldrig bundet til at gå videre med det.
Vi håber på at kunne hjælpe dig.
https://allemandsjura.dk/
Ord som ”objektivt ansvar” og
”culpøs adfærd” anvendes ofte i
forsikringssammenhænge. Men
hvad dækker disse udtryk over?
Her forsøger jeg på en enkelt
måde at løse mysteriet.

På hjemmesiden https://allemandsjura.dk/juridisk-ordbog kan
man bl.a. finde forklaringer på en
række juridiske ord, forklaret så
den almindelige mand kan forstå
dem. Jeg har her samlet nogle,
der har relevans for sejlere.
Indholdet fra hjemmesiden er her
gengivet med tilladelse.
Objektivt ansvar
Er et skærpet erstatningsansvar.
Her kan man være erstatningsansvarlig, uden af have handlet
culpøst.

Det vil sige man kan være ansvarlig selvom man ikke har handlet
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uagtsomt eller med forsæt. Loven
om pligten til at have et bevis for
at være skipper på en Vandscooter eller en Speedbåds pålægger
samtidig der skal være tegnet en
ansvars forsikring med objektivt
ansvar.

Brugen af ordet objektivt ansvar
• Sætning: Han gjorde det ikke
med vilje eller uden at være
opmærksom, dog forelå der et
objektivt ansvar og han blev
erstatningsansvarlig alligevel.
•

Sætning: Objektivt ansvar
støder man hurtigt på i erstatningsret.

Culpa
Culpa er det juridiske betegnelse
for skyld, dvs. noget som man kan
stilles til ansvar for. Culpa anvendes blandt andet til at vurdere
erstatningssager.

Hvad er culpa?
Culpa kategoriseres i tre grupper,
henholdsvis forsætligt adfærd,
uagtsom adfærd, eller hvis der er
sket en såkaldt hændelig skade.
Graden af uagtsomhed opdeles
desuden i to underkategorier: grov
eller simpel uagtsomhed.
Hvornår er en handling culpøs?
Om en handling anses som
culpøs afhænger af, hvilken adfærd der er udvist på tidspunktet
for skadens indtræden. Udgangspunktet er, at hvis der ikke er
udvist den agtpågivenhed, som
en gennemsnitlig voksen person
ville have udvist i situationen, så er
handlingen culpøs. En tilsvarende måde at vurdere hvornår der
foreligger culpa, er ved at vurdere
handlingen i forhold til anerkendte
adfærdsmønstre såsom lovgivning, normer og forskrifter.

Hvordan anvendes culpa i forbindelse med erstatning?
For at blive tildelt erstatning, kræver det opfyldning af erstatningsbetingelserne.
Første betingelse

Den første betingelse er, at der
skal være sket en skade eller lidt
et tab, som er blevet påført en
anden person end skadevolderen
selv. Taler man om tab inden for
en kontrakt, vil det typisk være
manglende salg af produkt grundet forsinkelse, beskadigelse eller
lignende, mens det uden for en
kontrakt typisk er en person- eller
tingskade. Erstatning indenfor en
kontrakt er altså, når tabet kan
føres tilbage til en aftale/kontrakt
mellem parterne, mens erstatning
udenfor en kontrakt er, når der
ikke eksistereret såkaldt aftaleretligt forhold mellem skadevolderen
og vedkommende, som lider tab
eller skade, kaldet skadelidte.

Anden betingelse
Den næste betingelse er, at der
skal være et ansvarsgrundlag.
Ansvarsgrundlag dækker over
den årsag, som gør, at nogen kan
stilles til erstatningsansvar over
for en påført skade eller tab. Udgangspunktet er, at en culpøs adfærd netop udgør dette grundlag.
Andre ansvarsgrundlag, som for
eksempel objektivt ansvar, er derfor undtagelser til hovedreglen om
culpa. Uden et ansvarsgrundlag
ville der ikke kunne tildeles erstatning, da ingen ville kunne drages
til ansvar for begivenheden.

Opdeling af culpa i kategorier
Når en person handler ud fra viden
og vilje, oftest med et mål om
beskadigelse, anses dette som
forsætlig adfærd. Det er således
primært intentionen bag handlingen, der er afgørende for bedømmelsen af forsætlig adfærd.
På niveauet under forsætlig findes
uagtsomhed. Der er en glidende
overgang mellem uagtsomhed af
grov- og simpel karakter. Person
som udøver en handling af grov
uagtsomhed, har ikke i sinde at

udføre en handling, der medfører
tab eller skade. Vedkommende
er dog bevidst om, at handlingen,
med overhængende sandsynlighed, kan medføre et tab eller en
skade. En markant afvigelse fra
hvad der opfattes som “normal
adfærd”, kan også medføre grov
uagtsomhed. Momenter herunder
kunne f.eks. være, om handlingen
har fremkaldt en væsentlig stor
eller tæt nærliggende sandsynlighed for, at skaden ville ske.
Eksempel på grov uagtsomhed
En tør sommer har flere steder
medført forbud mod bål. ”Man”
er bevidst om dette, men vælger
alligevel at tænde op i deres bål
i haven. Kort tid efter vælter et af
de brændende træstykker, hvilke
udvikler sig til en voldsom brand,
der spreder sig til naboens grund,
hvor hele deres nylagte rulle-græsplæne bliver beskadiget.
Dette er grov uagtsomhed.
Simpel uagtsomhed ligger tæt op
ad en hændelig begivenhed, men
hvor personen bag handlingen
stadig kan gøres ansvarlig.

En handling af simpel uagtsomhed karakteriseres ved, at personen udviser en adfærd, som normalt ikke kunne forventes. Sagt
på en anden måde, så handler
personen simpelt uagtsomt, hvis
denne har kunnet indse, at handlingen potentielt kunne medføre
beskadigelse, der kunne have været undgået ved bedre omtanke.
Der er ikke tale om, at sandsynligheden skulle være indlysende, i
modsætning til grov uagtsomhed,
hvor personen burde have forudset skaden.

Eksempel på simpel uagtsomhed
”Frida og Sofus” spiller fodbold i
deres baghave. For at øge afstanden går ”Sofus” ind i naboens
have. I et forsøg på at ramme bolden, vælter ”Sofus” ind i naboens
nye havelygte, som dermed går
i stykker. Dette er simpelt uagtsomhed fra ”Sofus (og Frida)”, da
sandsynligheden for beskadigelse
ikke er overhængende, men at det

alligevel, ved bedre omtanke og
forsigtighed, kunne have været
undgået.

En hændelig begivenhed
Den sidste mulighed er en hændelig begivenhed, som er, når den
person som “forvolder” skaden,
ikke har kunnet forudse, at dette
ville ske. Hermed er der altså tale
om et ansvarsgrundlag, som ingen
retfærdigt ville kunne blive tildelt.
Et uheld kan også karakteriseres
som hændeligt, hvis personen
har handlet med en adfærd, som
ville have været den “normale”
adfærd at handle med. Et hændeligt uheld gælder for eksempel for
oversvømmelser, lynnedslag og
lignende.
Resterende erstatningsbetingelser
Når ansvarsgrundlaget er fastlagt,
er de to næste erstatningsbetingelser henholdsvis kausalitet og
adækvans.

Ved kausalitet, også kaldet årsagssammenhæng, forstås, at der
skal være sammenhæng mellem
skadevolderens adfærd og den
indtrådte skade. Sammenhængen skal forstås på den måde, at
adfærden både skal være nødvendig og tilstrækkelig for skadens
indtræden.
Ved adækvans, også kaldet
påregnelighed, forstås, at den
skadevoldende person skal være
bevidst, eller burde være bevidst
om, at den udviste adfærd potentielt kan medføre den indtrådte
skade, samt at adfærden skal
have forøget risikoen for skadens
indtræden. Både kausalitets- og
adækvans betingelsen skal være
opfyldt.

Jeg håber at indlægget har løftet
sløret en smule for alle de forsikringsmæssige fagudtryk, som
branchen ikke altid er bevidste om
de anvender. En anden væsentlig
mening med artiklen er at bevidstgøre, hvad ens handlinger kan
have af konsekvenser.
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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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Skipperkisten

køb og salg
for medlemmerne

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.

Pris: kr. 30.000,00

Henvendelse til Heinrich Pohl tlf. 51 29 76 50

Herritslev damjolle 17 fod sælges

Båden er fra 1974 med SABB type G ferskvandskølet og
vendbar skrue. Den er med fast ruf og i god stand. Har
kun sejlet som hobby. I 2021 har den fået ny egetræs
stryger på kølen.

Ring for yderligere information.
Lars Bigaard tlf: 40 15 53 28
Mail: larsbigaard@gmail.com

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.

Giv et bud - henvendelse:
Holger Degn tlf: 40 50 49 18
Mail: degnholger@stofanet.dk

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
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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
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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

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

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
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20 . maj

1
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20. februar
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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

