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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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Vinterens strenghed kan der ikke kla-
ges over. Den har været mild indtil nu, 
så hvad er der ellers vi kan være util-
freds over?

Corona pandemien viser sig også fra 
dens venlige side med et lavt smitte-
tryk og vaccinen er i landet med håbet 
om fastholdelse og endog forbedringer 
af smittetrykket.

Alt i alt bringer det smilene frem i be-
styrelsen med håbet om en glad som-
mer. 

Bestyrelsesmøderne foregår indtil vi-
dere digitalt, uden udsigt til en snarlig 
ændring. 

Medlemmerne er informeret om den 
forestående generalforsamling i marts 
måned er i fare for udsættelse, men 
mere herom senere. Alle genopstiller.

Klubber og medlemmer kan naturlig-
vis opstille kandidater til ledige poster 
med motiveringen af kandidaten. 

Det ideelle bestyrelsesmedlem er en 
person med tid til rådighed og brænder 
for et godt klubliv med forståelse af og 
kendskab til forskellige demokratiske 
samarbejdsformer, dels som en grund-
holdning og dels ved involvering i an-
det frivilligt arbejde. En baggrund med 
IT på brugerniveau stiller sig på ingen 
måde i vejen.

En opfattelse af hvilke opgaver Unio-
nen skal medvirke til at løse, dvs. uden 
indblanding i den enkelte klubs interne 
forhold er en forudsætning for besty-
relsesarbejdet i vort landsdækkende 
virke, er også af betydning.

Det er nu en fornøjelse at være en del 
af en samarbejdende bestyrelse hvor 
dialog, humør og virketrang igen er i 
højsæde, med fokus på medlemsin-
volvering og kampagner i genopbyg-
ningens tegn. 

DFU Kompetence kom styrket gen-
nem 2020, hvor Kursudbyderer og 
Censorer, med intelligens og behæn-
dighed, har navigeret gennem sam-
fundets Corona restriktioner for over-
holdelse af forsamlingspåbuddene 
med flere. Min faste tro på det enkelte 
menneskes ansvarlighed og tillid, uden 
naivitet, står stadigt stærkt.

DFU Kompetence Volumen ordning
Fra 2021 har DFU Kompetence invite-
ret kursudbyderer af Speedbåds-, Du-
eligheds-, og Vandscooter, med flere 
end 100 kursister om året til at anven-
de Censorer fra Kompetence registeret 
på markedsøkonomiske vilkår og med 
vores kvalitetskrav til prøverne. 

Tilslutningen har været overvældende 
med mere end 4000 kursister i estime-
ret tilgang pr. år.

Hvorfor påtager vi os dette? 
Vi gør det fordi:  

Vedtægt § 2. Formål.

Danmarks Fritidssejler Union har til for-
mål at samle fritidssejlere, såvel klub-
ber som enkeltpersoner i en union – for 
gennem dette medlemskab at styrke 
den rekreative og søsikre fritidssejlads. 

Håbet er, at flere fritidssejlere og klub-
ber ønsker at være en del af denne ud-
vikling.

Formand og Kompetence Chef 
Bent Hansen

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

Det er nu en fornøjelse at være 
en del af en samarbejdende be-
styrelse hvor dialog, humør og 
virketrang igen er i højsæde, 
med fokus på medlemsinvolve-
ring og kampagner i genopbyg-
ningens tegn. 
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Navigation for 
fritidssejlere?
AOF tilbyder kurser i søfartslære 
med fokus på navigation, 
forståelse af søkort, søvejsregler 
og sikkerhed. Hvis du drømmer 
om at kunne navigere til fjerne 
kyster, er der information om 
dette og mange andre kurser på 
AOF’s aftenskoleportal.

   

aftenskole.aof.dk
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Udskiftninger af 
instrumenter i båden
Hvem har ikke stået overfor problemer når et instrument skal skiftes eller ønsket 
om et nyt melder sig og hvor findes der hjælp?
De fleste marinebutikker er hjælpsomme og svarer gerne på spørgsmål med deres 
viden, men ikke alle har den fornødne viden og hvad så?
Et firma lokaliseret i Dragør slog benene væk under mig på måden de uselvisk del-
te ud af deres viden om tilslutningsfittings og slange der muliggjorde mit problem 
blev afhjulpet på en enkelt måde endda over telefonen med henvisning til deres 
hjemmeside.
Tilfældigt kom jeg over deres forklarende artikel om installation af omdrejnings- 
tællere og har tilladelse til at bringe den i bladet.

Forord af Bent Hansen

Omdrejningstællere
Omdrejningstælleren kan tilsluttes til motoren på 
flere måder, afhænggig af motortype.

Der skelnes mellem omdrejningsstællere til ben-
zin- og dieselmotorer:
Benzinmotorer: Her får omdrejningstælleren signal fra  tæn-
dingssystemmet, enten tændspolens  minus-pol eller fra 
tændingsmodul, typisk grå ledning. Tændingssystemet leve-
rer op til 10 pulser pr. omdrejning (Speed Ratio). Dette giver et 
meget stabilt og pålideligt RPM-signal. Speed Ratio indstilles 
afhængig af antal cylindere på motoren som angivet i instal-
lationsvejledningen til instrumentet. Du kan også downloa-
de vores mere detaljerede vejledning på vores hjemmeside: 
www.marine-instrumenter.dk/om-omdrejningstaellere. 
Benzin-omdrejngstællere har et Speed ratio område på 
1-10 for KUS og 1-300 for ECMS, med et indstillingsinterval 
på 0,1/0,5.

Dielselmotorer: Her får omdrejningstælleren signal, en-
ten fra generatoren eller en tacho-føler, da Dielselmotorer 
ikke har tændspole/strømfordeler. På generatoren er sig-

nal-udtaget oftest benævnt som “W“ eller “W-connector“, 
men kan også benævnes “AC“ eller “R“ og ledningsfarven 
er oftest grøn eller grå. Får omdrejningstælleren signal fra 
en tacho-føler, måler denne passage af antal tænder på det 
indvendige svinghjul (magnetisk inpuls måles fra hver tand). 
Føleren er monteret i et særligt hul/gevind i motorblokken/
mellemhuset ud for det indvendige svinghjul. Se eksempler 
på montering næste side. Måling med tacho-føler giver det 
mest nøjagtige RPM signal. Speed Ratio indstilles afhængig 
af hvor instrumentet får signal fra, som angivet i installati-
onsvejledningen til instrumentet. Du kan også downloade 
vores mere detaljeret vejledning på vores hjemmeside: 
www.marine-instrumenter.dk/om-omdrejningstaellere. 
Dielsel-omdrejningstællere har et Speed ratio område på 
0-400 for KUS og 1-300 for ECMS, med et indstillingsinter-
val på 0,5.

Tilslutning til Benzinmotorer med strømfordeler: Instru-
mentets sorte RPM/signal ledning tilsluttes strømfordele-
rens negative pol eller på tændingsmodulet, som vist på 
tegningen (strømfordeleren kan også på visse motorer have 
en særlig udgang til RPM-signalet). Ledningsfarven fra ta-
cho-signalet på marineinstallationer er oftest grå. Denne in-
stallation er nem og problemfri på alle indenbordsmotorer.
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Tilslutning til Dieselmotorer med Tacho-føler: Instrumen-
tets sorte RPM/signal ledning tilsluttes tachofølerens signal 
ledning (oftest grå)

Mange større dielselmotorer har indbygget en “tacho-fø-
ler“, som måler RPM på antallet af “tænder“ på f.eks. det 

indvendige svinghjul. Denne form for RPM-måling er meget 
stabil og præcis.

En installation med indbygget tacho-føler (sender) ser så-
ledes ud:
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Andre former for installation med tacho-sender (eftermontering):

Tilslutning til generator/”alternator” (oftest dieselmotorer uden egen tacho-føler):

På dieselmotorer uden egen 
tacho-føler kan omdrejnings- 
tællerens sorte RPM/signal led-
ning tilsluttes til generatorens 
“W-connector“ (eller “AC“ eller 
“R“). Det kan dog være forbun-
det med lidt usikkerhed at måle 
omdrejningerne ved lave mo-
toromdrejninger og fuldt opla-
det batteri, idet RPM-signalet 
aftager med lave omdrejninger 
og yderligere, at et fuldt opla-
det batteri bevirker et svagere 

RPM-signal fra generatoren. Dette er som regel kun tilfæl-
det på ældre og slidte generatorer.

Påhængsmotorer: Mange påhængsmotorer (men ikke alle!) 
kan også monteres med vores omdrejningstællere, men kun 
hvis der er tach-output til dette, oftest fra gas/gearboksen 
og oftest en grå ledning. Eller fra generatorens/lysspolens 
AC-output. Alternativt kan en tacho-sender monteres ved 
tandkransen til starterhjulet.

Speed ratio:

Påhængsmotor
Poles Speed ratio

4 2
6 3
8 4

10 5
12 6

Indenbords benzinmotorer (4-takt)
Cylinder Speed ratio

4 2
6 3
8 4

10 5
- -
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Efter Brexit

Sejlads til  
Storbritanien

Via EBA, European Boating Association,  
som er en organisation der repræsen-
terer mere end 1,5 mio. fritidsfaretøjer 
og 20 mio. aktive deltagere og hvor 
Danmarks Fritidssejlere Union er med-
lem fremgår det:

At flagstatens regler gælder, det vil sige 
vores regler i Danmark om dueligheds-
bevis og yachtskipper-uddannelser er 
gældende ved sejlads i Storbritannien.

Ved ankomst til en havn skal man kon-
takte de britiske havnemyndigheder.

Der skal medbringes dokumentation 
for at skibet er dansk, eventuelt nati-
onalitetsbevis.

Som turist kan man blive i Storbritan-
nien i op til 6 måneder. Ud over 6 må-
neder kræver det visum.

Skipper og gaster skal medbringe pas, 
som skal gælde for hele den periode 
man er i landet og der skal være over 6 
måneder til udløb.

Såfremt man skal sejle på de indre far-
vande skal båden registreres af de bri-

tiske søfartsmyndigheder.

En god ide vil være at kontakte den 
danske ambassade i London inden man 
anløber en havn.

Ved ankomst til en havn i Schengen 
igen, skal de relevante havnemyndig-
heder kontaktes og meddeles, at man 
kommer fra non-Schengen-destinatio-
ner. Der skal udfærdiges en liste over 
skipper og gaster, listen afleveres til 
den stedlige havnefoged, med henblik 
på videregivelse til politiet.

Af Niels-Ove Jespersen
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10

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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My Boat Electronics
Din vej til sikker og funktionel elektronik ombord

Lars Doktor Kristensen, som i over 15 år 
har drevet Prokyon Marine Electronics, 
har ofte tænkt på hvordan han kunne 
holde flere kurser og foredrag i el og 
elektronik ombord for bådfolket rundt 
omkring i landet. I en del år har Lars 
holdt mange foredrag om el og elek-
tronik i sejlklubberne i Nordsjælland og 
rundt om København. Her er han ble-
vet klar over, at ønsket om at vide mere 
om el og elektronik ombord er stor og 
at mange gerne selv vil være i stand til 
udføre det nødvendige arbejde. Der-
udover er han blevet opmærksom på 
hvor vigtigt det er at få gjort klart for 
bådejerne at 12 Volt (V) i båden faktisk 
kan være en del farligere end 230V i 
hjemmet. Mere om dette senere.

Lars har altid haft en passion for at 
undervise og startede helt tilbage i 
1970’erne som instruktør på blandt an-
det radarsystemet i F104 Starfighters 
for det danske og norske flyvevåben. 
Derudover var han med til at udvikle 
kurser i forbindelse med indfasning af 
F16 og har været instruktør og under-
viser indenfor sportsdykning i mange 
år. 

Da Corona krisen ramte fik ønsket om 
at nå ud til flere næring, da det plud-
selig blev almindelig hverdag at være 
mere online på fx Teams, Skype og 
Zoom. Ideen om online kurser blev 
grundlagt. Som udgangspunkt skulle 
indholdet være nogenlunde tilsva-
rende en aften i en sejlklub, men mu-
ligheden for at lade komponenter og 
lignende gå rundt mellem deltagerne 
ville ikke være til stede, så der skulle 
lidt flere ideer til, før der var et brug-
bart koncept.

Heldigvis var hjælpen nær. Lars har 
sammen med hans hustru Anette to 

sønner som trådte til med assistance; 
Rasmus med en baggrund i computer 
vision og programmering og Mathias 
med en baggrund som fysioterapeut 
og mange års teknisk erfaring via on-
line spil og interesse for computertek-
nologi, streaming osv. Rasmus’ hustru, 
Louise sprang også med på holdet og 
med en baggrund som cand.scient. ka-
stede hun sig ud i udvikling af hjemme-
side og markedsføring via Facebook.

Der gik tre uger fra ideen for alvor op-
stod og til det første webinar løb af 
stablen.

Overvældelsen var stor da over 100 
bådejere havde tilmeldt sig webinaret 
på trods af at eksponeringen via Face-
book var klar blot 5 dage før. Selvføl-
gelig var der ting, som ikke fungerede 
optimalt, blandt andet manglede der 
lys. Men tilbagemeldingerne var helt 
overvældende positive, så på med van-
ten igen og et nyt webinar var klar 14 

dage efter. Denne gang med over 400 
tilmeldte og en amerikansk server, der 
gik ned da så mange ville på samtidig. 
Siden da er det blevet til en del webi-
nar-aftener med alt mellem 300-500 
tilmeldte. Langt det meste udstyr er 
løbende opgraderet, herunder lys, lyd, 
kamera og ikke mindst streaming-plat-
form. Selve webinaret er finpudset og 
det hele kører nu på en vis rutine. We-
binaret afholdes ca. en gang om måne-
den og tilbagemeldingerne er ikke til at 
tage fejl af. Der er brug for denne viden 
ude i de danske lystbådehavne.

Flere sejlere efterlyste mere dybdegå-
ende viden indenfor forskellige områ-
der af elektronikken ombord. Dette 
affødte en kursusrække på hele 9 on-
line kurser som kan ses når det passer 
kursustageren. Kurserne går i dybden 
med blandt andet batterier, eltavlen, 
land strøm, netværk, galvanisk tæ-
ring, VHF, MF/HF, nødudstyr, satellit-

Distributionstavle i motorbåd - fint organiseret, men ingen sikringer udover den 
Lars lige har monteret til nyt udstyr

Af Bent Hansen
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kommunikation, internet, PC og ikke 
mindst fejlsøgning og el-check af ud-
styret ombord.

Det nyeste tiltag består i en månedlig 
online spørgetime, hvor alle som har 
købt adgang til hele kursusrækken kan 
være med og få svar på spørgsmål en-
ten omkring kurserne eller generelle 
spørgsmål og udfordringer i forbindel-
se med el-projekter 
ombord.

Det helt overordnede 
mål med webinaret 
om el-sikkerhed har 
simpelthen været, 
at bådejerne bliver 
opmærksomme på 
blandt andet sikker-
hed og vedligehol-
delse af elsystemet, 
så brande og ulykker 
undgås i videst mu-
lig omfang. Når man 
bare er få meter fra 
land er man virkelig 
på egen hånd. Opstår 
der uheld, kan man 
ikke bare holde ind til 
siden og stå af. Opstår 
der brand ombord kan 
den være vanskelig at 
slukke og i løbet af kun 
15 minutter kan båden være tæt på 
udbrændt og være ved at synke. En del 
brande opstår i elsystemet. Derudover 
kan der være knaldgas, som følge af 
opladning af batterier, som måske står 
lige under den køje hvor man sover. 

Tilbage til påstanden om at 12V kan 
være farligere end 230V i hjemmet. I 
huset eller lejligheden derhjemme er 
der sikringer på fx 10 Ampere (A) og 
HPFI relæ. Piller man i en lampe med 
strømmen tændt, og der sker en kort-
slutning, kommer der en gnist og enten 
springer sikringen eller HPFI relæet slår 
strømmen fra. I båden er der ofte ingen 
sikringer og effekten fra batteriet er så 
stor, at sker der en kortslutning, kan de 
tykke kabler der løber fra batterierne 
smelte. Er ledningerne lidt tyndere, bli-

ver de let så varme, at der opstår brand 
og det kan hurtigt udvikle sig.

Mange bådejere vil rigtig gerne selv in-
stallere og montere udstyr. Det er der 
absolut intet galt i, når blot man har sat 
sig ind i, hvordan det gøres sikkert og 
forsvarligt. Desværre er elsystemet i 
mange ældre både ikke særlig opdate-
ret. Igennem tiden er udstyr blevet til-

føjet og mange bådejere tør eller føler 
ikke, at de kan finde rundt i eltavlen og 
få ledningerne forbundet der. I stedet 
beslutter de, at forbinde ledningerne 
direkte på batteriet for der er det let at 
se hvad der er plus og minus. Men fa-
ren er, at der ikke er monteret sikringer 
og det betyder i princippet, at elværket 
er koblet direkte til fx plotteren. Sker 
der en kortslutning eller noget går itu 
i plotteren, så er der risiko for, at de 
forholdsvis tynde ledninger smelter. 
Varmen kan så få andre ting til at kort-
slutte og brænde. 

Over årene har Lars set en del eksem-
pler på hvor galt det kan gå. Fx en sejl-
båd, hvor der skete en fejl i landstrøm-
men. Det fik ankerspilsmotoren til at 
køre, med låst anker. Der sad en tan-
drem mellem motor og spil, som blev 

flået rundt. Der gik så meget strøm i 
kablerne at isoleringen, fra for til ag-
ter hvor batterierne stod, smeltede. 
Da ejerne kom tilbage til båden efter 
en gåtur, var den totalt fyldt af røg. 
Heldigvis var der ikke sket mere, men 
kun fordi de to kabler til ankerspillet 
lå nogle få cm fra hinanden. I et andet 
tilfælde slog starteren ikke fra på en 

påhængsmotor. Det for-
årsagede at isoleringen 
på kablerne til starteren 
smeltede og kortslut-
tede, med det resultat, 
at alle kabler smeltede 
sammen og batteriet 
eksploderede. 

Hvorfor kan det gå så 
galt? 12V er jo ikke far-
ligt. Man kan jo røre ved 
ledningerne, tænker 
mange. Men man glem-
mer strømmen, som 
kan være flere hundre-
de ampere og dermed 
er der en meget stor 
effekt til stede. Effekten 
får ting til at smelte og 
brænde. Et batteri kan 
måske levere 1000A og 
med 12V er det 12000 
watt (W) til sammenlig-

ning er der 230V og 10 A i en sikrings-
gruppe i ens hus eller lejlighed, hvilket 
resulterer i 2300W. Og sammenligner 
vi fx hvor mange varmeblæsere på 
2000W, der kan trækkes i de 2 tilfælde, 
så er det 1 hjemme og 6 i båden - tan-
kevækkende!

Webinaret i el sikkerhed ombord kom-
mer rundt om mange af de ting man 
især skal være opmærksom på. Em-
nerne inkluderer blandt andet: 230V 
kontra 12V og hvorfor 12V ombord kan 
være mere farligt end 230V i huset. 
Batterier, og kablerne omkring dem. 
Kabelsko og hvorfor det er vigtig, at 
de passer til kablet. Hvordan du let 
selv kan checke om batterier, kabelsko, 
kabler og ikke mindst forbindelserne 
mellem dem er i orden. Ladning af bat-
terier og hvilke typer der kan udvikle 

Forbrugsbatteribank - meget velorganiseret
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knaldgas. Sikringer og hvor de forskel-
lige typer benyttes. Hovedafbrydere 
og batteriomskiftere. Gennemgang 
af hvordan forbrugs- og startbatteri, 
hovedafbrydere, skillerelæ og lader er 
forbundet i de fleste både. Derudover 
bliver der brugt flere eksempler fra 
aktuelle installationer og hvad der er 
godt og mindre godt.

Webinaret varer mellem 1½ og to timer 
derefter. Alle deltagere kan via chatten 
stille spørgsmål undervejs og de be-
svares lige efter webinaret.  Det tager 
som regel mellem ½ og 1 time, så det 
anbefales at sætte sig godt til rette 
med et par kopper kaffe.

Underviseren hedder som tidligere 
nævnt Lars Doktor Kristensen og han 
tager med kyndig hånd deltageren 
sikkert gennem webinaret. Kompeten-
cerne og den enorme viden inden for 
bådelektronik, har Lars erhvervet sig 
efter adskillige år i branchen. Karrieren 
startede med otte år i flyvevåbnet som 
elektromekaniker og instruktør ved 
indfasning af F16. Derefter en stilling 
i Shipmates udviklingsafdeling, hvor 
drømmen om efteruddannelse blev 
vækket. Så fulgte en uddannelse som 
elektrotekniker via Århus Tekniske 
Skole, efterfulgt af en drømmestilling 

i udviklingsafdelingen 
på Elektronikcentralen 
i Hørsholm. Det blev til 
en del år med mange 
rejser og udvikling af 
måle-og testsystemer 
til blandt andet ESA, 
Deutsche Telecom, 
France Telecom og SES, 
indtil afdelingen lukke-
de i 1990. Herefter gik 
Lars sammen med fem 
kolleger for at starte 
Rescom med samme 
aktiviteter og kunder, 
en virksomhed der i lø-
bet af nogle år udvide-
de til 26 medarbejdere 
før det blev solgt. 

I mellemtiden havde 
Lars taget en mellem-

lederuddannelse og var klar til nye ud-
fordringer. Det blev til et job ved Leica, 
bedre kendt som AP Navigator, som 
servicechef med ansvar for produktio-

nen af GPS-navigatorer, samt service af 
forhandlere og teknikere i en stor del 
af verden. I 2004 lukkede den danske 
afdeling af Leica ned og Lars stod igen 
overfor, at skulle finde nye muligheder. 
Det blev til en opstart som selvstæn-
dig og Prokyon blev grundlagt. Her blev 
hovedfokus salg, installation og service 
af el og elektronik ombord på skibe 
som tæller alt lige fra helt små lystbåde 
til store erhvervsskibe.

Det er med denne baggrund, at Lars vil 
dele ud af sine erfaringer så andre over 
hele landet kan drage nytte af dem. 

Billedet taler næsten for sig selv - rod og meget van-
skelig at overskue og fejlfinde på

Forbrugsbatteribank, med forbindelse til lader og hovedafbryder i hver ende af 
banken
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Bliv klogere  
på el og elektronik ombord

Skal du i gang med et gør-det-selv-arbejde eller have opfrisket dine gemte kundskaber, er her et fanta-
stisk tilbud. Hvert modul belaster din økonomi med kr. 415,- og kan følges fra din egen PC i dit eget tempo.

I alt er der 9 kurser, der kan tages enkeltvis, der alle består af to til tre videolektioner af 60-90 minutters 
varighed. Derudover indeholder kurserne e-bøger om emnet, samt adgang til de slides der bruges under 
kurset.

Efter køb vil dine kurser være tilgængelige under din personlige profil, således de kan ses igen og igen.

Se mere på www.myboatelectronics.com eller tilmeld på: info@myboatelectronics.com

Batterier
Dette kursus handler om de forskellige batterityper, startstrøm, 
forbrugsstrøm og strøm til bovpropel. Derudover placering af 
batterier samt valg af lader og opladning.

Eltavlen
Dette kursus handler om eltavlen og dens forbindelser. Det 
inkluderer strømforbrug og spændingsfald i kabler.

Land strøm og Solenergi
Dette kursus omhandler 230 V på båden, herunder land strøm, 
samt solpaneler og vindgenerator. Derudover sikkerhed omkring 
almindelig brug og arbejde med land strøm. 

Netværk
Dette kursus omhandler lavhastigheds-netværk: 
NMEA0183, NMEA2000, Seatalk NG og Simnet. Kurset 
handler også om højhastighedsnetværk: LAN og trådløst 
netværk.
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Galvanisk Tæring og Jordplan
Kurset handler om galvanisk tæring og hvad dette betyder 
for bådene. Forskellige metaller og elektrolytter, som salt-
vand, kan give tæring i båden.

VHF Radio og VHF Antenner
Dette kursus fokuserer på VHF radio og VHF-antenner. Des-
uden behandles radiofrekvenser mere bredt og radiobølgers 
udbredelse rundt om jorden.

MF/HF Radio og Nødudstyr
Dette kursus fokuserer på mellembølge (MF) og kortbølge 
(HF) radio, SSB og DSC. Rækkevidden på, og brugen af de 
forskellige radiosystemer gennemgås.

Satellitkommunikation, Internet og 
PC Ombord
I dette kursus behandles forskellige satellit-relaterede sy-
stemer. Det inkluderer kommunikation via satellittelefon 
og Iridium.

Køb af Brugt Båd og Fejlfinding
Dette kursus handler om hvordan elektronikken ombord un-
dersøges, især før køb af båd. Desuden gennemgås forskellige 
aspekter af fejlfinding og opsætning af autopilot også.

Spørgetime
Månedlig live-spørgetime af omkring en ti-
mes varighed (afhængig af spørgsmålsmæng-
den) hvor du har mulighed for at stille dine 
spørgsmål og få svar omkring bådelektronik. 
Intet spørgsmål er for småt eller for stort. 

Pakketilbud
Alle 9 Kurser for kun kr. 2490

Samlet pakke med adgang til alle 9 kur-
susgange. Lær om batterier, eltavlen, land 
strøm, netværk, galvanisk tæring, VHF, 
MF/HF, satellitkommunikation, internet 
og hvordan du tester og checker udstyret 
ombord.
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Indkaldelse til  
generalforsamling
DFU Generalforsamling 2021 afholdes i Nykøbing Falster d. 27. marts fra kl. 
11:00 på Teater Cafeen, Nykøbing Falster, Øster Gågade 2, Nykøbing Falster.  
(Se note)
Tilmelding til generalforsamlinger foretages på tlf. 7o22 9195 eller e-mail: dfu@sekr.dk senest 20. marts.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde 14. marts.

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.   bestyrelsesmedlem1 (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.

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 klubber-
ne og der baggrund for klubberne stemme-
vægt. Venligst korriger listen senest d. 1. 
marts-2021. Manglende response betrag-
tes som godkendelse.  

Note

Den aktuelle Corona situation gør datoen 
d. 27.marts 2021 meget usikker idet gene-
ralforsamlingen ønskes afholdt som med 
fremmødte medlemmer, der med debat 
og synspunkter ønsker at præge fremti-
den. Ændres situationen ikke udsættes 
generalforsamlingen til bedre tider. 

Meddelelse fra Bestyrelsen

 FRITIDSSEJLEREN
 · 

NR. 3
 · 

AUGUST 2020 21

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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Få bevis  
på at du kan sejle
Vi har fået mange nye sejlere i de sene-
re år – og særligt i løbet af 2020, hvor 
COVID-19 og sommerferien i Danmark 
fik bådsalget og antallet af sejlere og 
roere til at stige markant. TV serien 
”Kurs mod fjerne kyster” har også bi-
draget til interessen. Vi har også hørt 
beretninger om ny-sejlere, der ville 
krydse Atlanten med en meget lille er-
faringsbaggrund. Men det bliver jo sjo-
vest og sikrest at sejle, hvis man også 
har lært det. De færreste kaster sig 
jo ned af sort pist på et skisportssted 
uden at have gået på skiskole.

Der er mange måder at lære at sejle på: 
Learning by fucking up, lær det af nog-
le venner eller gå på sejlerskole. Det 
sidste kan bestemt anbefales: I Sejl-
klubber og på sejlerskoler får du som 
begynder de færdigheder, du behøver 
for at sejle sikkert, så du undgår kriti-
ske situationer, og du gør samtidig din 
familie og venner trygge.

Der er ingen krav om et duelighedsbe-
vis for at føre en sejlbåd, motorsejler 
eller motorbåd. Men for din egen og 
andre sejleres sikkerhed, er det fornuf-
tigt at have prøven i hus. Hvis du endnu 
ikke har fået taget et duelighedsbevis, 
er det oplagt at bruge foråret på en 
sejlskole for at lære at læse søkort, 
navigere og lære vigereglerne at ken-
de, og bagefter prøve kræfter med den 
praktiske del på vandet.

Er du nysejler eller en af de sejlere, som 
endnu ikke har et duelighedsbevis, så 
kan du nå at få styr på en del af teorien, 
inden sejlersæsonen begynder igen til 
foråret. Selvom du føler dig godt klædt 
på til at sejle, kan det alligevel være en 
god investering, at lære at føre skib via 
søkort og få en grundig indføring i bl.a. 
lanterneføring, farvandsafmærkninger 
og bådmotorer. Det vil gøre dine sejl-
ture mere sikre, og samtidig vil du nyde 
din nye hobby meget mere, når du ved, 

at du behersker de basale ting - såvel 
praktisk, som teoretisk.

Det er i høj grad naturen, der bestem-
mer, når man sejler. Derfor giver det en 
god basisviden og tryghed at komme 
igennem en sejlskole, hvor man lærer 
at sejle og håndtere de forskellige situ-
ationer, man kommer ud for med vejr 
og vind, som eksempelvis storm og 
tåge, siger Jacob Hintz, der er skolechef 
i Sejlklubben København, og fortsæt-
ter:

Navigation er helt elementært for at 
kunne planlægge din tur og lægge en 
kurs. På den teoretiske del lærer du at 
læse søkort, for selvom de fleste i dag 
bruger elektroniske søkort, kan strøm-
men gå, og så er det rart at kunne læse 
et godt gammeldags papirsøkort og 
pejle med en pejlekikkert, så du kan 
komme sikkert i havn. Du lærer også 
at aflæse farvandsafmærkninger, der fx 
markerer havneindsejlinger og sejlren-
der på åbent hav og advarer om grundt 
vand med fare for grundstødning, siger 
Jacob Hintz. 

Det er aldrig for sent at tage duelig-
hedsbevis

Er du en erfaren sejler, der indtil nu har 
sejlet på gefühl, men har erkendt at det 
vil være godt med en grundig indføring 
i alle de vigtige områder af sejlads, så 
er det aldrig for sent at tage et duelig-
hedsbevis. 

- Et duelighedsbevis gør dig ikke til en 
færdigudlært sejler, for det bliver man 
aldrig. Der kan altid ske noget uventet 
til søs. Men du får en god basisviden og 
forståelse på såvel det praktiske, som 
teoretiske plan. Du får lov til at øve dig 

Af Tine Jürgens, Søsportens sikkerhedsråd
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Navn: Sidsel Winther

Alder: 26 år

Sejlererfaring: Var ny-sejler, da hun begyndte på sejlskolen

Duelighedsbevis: Fik sit duelighedsbevis i efteråret 2019

Bådtype: Sejler i sejlskolens Spækhugger på rutineholdet

Jeg så nogle af de gamle programmer med Troels Kløvedal og 

syntes, at det var en fantastisk måde at sejle og opleve verden på. 

For at kunne gøre det samme i fremtiden, måtte jeg først lære at 

sejle. Jeg var glad for at begynde at sejle i et trygt miljø, hvor der en 

instruktør, som har styr på det praktiske, og som kunne lære mig 

at håndtere de svære situationer og reagere på den rigtige måde, 

når jeg bliver presset. Både den teoretiske og praktiske erfaring var 

en god ballast, da jeg drog på eventyr denne sommer og selv var 

kaptajn.

Navn: Jason Smith
Alder: 48 år
Sejlererfaring: Var ny-sejler, da han begyndte på sejlskolen
Duelighedsbevis: Fik sit duelighedsbevis i okto-ber 2020
Bådtype: Sejler i sejlskolens Spækhugger

Jeg er generelt tiltrukket af vand og drømmer om at eje en sejlbåd, hvor jeg kan fiske fra. Det var naturligt for mig at få et duelighedsbevis først og så anskaffe båden bagefter, når jeg har styr på både det teoretiske og praktiske. Undervisningen på sejlskolen giver en stor forståelse for, hvordan båden reagerer i forskellige situationer, og det er lærerigt at komme gennem hele navigationsdelen i et planlagt undervisningsforløb. Jeg var selv begyndt at læse lidt teori på nettet, men jeg vil klart anbe-fale at tage et duelighedsbevis, hvor man kommer igennem alt relevant viden og får praktisk sejlerer-faring.

Duelighedsbeviset er grundlaget for 
alt du skal lære som sejler
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på vandet i trygge rammer sammen 
med en instruktør, som du også kan 
stille de mange spørgsmål, som du sik-
kert har - specielt hvis du er nysejler, 
siger Jacob Hintz, og fortsætter:

- Og når du så har duelighedsbeviset i 
hånden, er du klar til at opbygge ruti-
nen, fx ved at øve manøvrering af bå-
den under forskellige vindforhold. Både 
med sejl og motor. Tag ud på åbent 
vand i begyndelsen, og når du føler, at 
du har kontrol nok over båden, kan du 
begynde at besøge og nyde fremmede 
havne. Så begynder sejlsporten ikke 
bare at være en hobby, men en dejlig 
livsstil.

Duelighedsbevis er også for motor-

bådssejlere

Blandt nogle førere af motorbåde kan 
der være en misforståelse om, at det 
ikke er relevant at tage et dueligheds-
bevis. Men det kunne ikke være mere 
forkert, lyder det fra Jacob Hintz:

- For førere af motorbåde er det én 
ting at kunne betjene motoren og sty-
re båden, men en anden ting er at vide, 
hvordan man planlægger en rute, und-
går grundstødning og klarer sig sikkert 
igennem sejlads i fremmed farvand. 
Man bør også vide, hvad de bølger, der 
generes fra ens egen motorbåd, af-
stedkommer for andre folk på vandet. 
Fx kan kraftige refleksionsbølger i hav-

nene eller bølger 
på åben sø vælte 
SUP’ere og ka-
jakroere. Sejlads 
med sejl kræver 
særlig viden og 
erfaring, mens 
motorbådsejer-
ne kan tænke, at 
de ikke har brug 
for teorien, for 
det er bare at 
tænde for mo-
toren. Men det 
handler også om 
at lære færdsels-
reglerne på van-
det og have sin 
egen og andres 
sikkerhed for øje, 
siger Jacob Hintz.

Har du allerede et speedbådsbevis, be-
høver du kun at tage den teoretiske del 
for at få et duelighedsbevis.

- Som sejler kan du altid blive bedre. 
Når du har taget duelighedsbeviset, er 
det derfor vigtigt at få god rutine med 
bådens udstyr, systematisere vedlige-
hold af båden og ikke mindst at holde 
vigtige kompetencer som mand over 
bord ved lige mindst én gang om året. 
Hvis du skifter båd, skal du lære at 
manøvrere den på ny, og det kan være 
en god idé at afprøve mand over bord 
på den nye båd, da der kan være nogle 
ting i forhold til at få personen ombord 
igen, der er adskiller sig fra den tidlig-
ere båd.

Søsportens Sikkerhedsråd samarbejder 
med TrygFonden om indsatsen ”Se-
jlSikkert”, der skal øge sikkerhedskul-
turen blandt fritidssejlere og fritidsfis-
kere. Læs mere på sejlsikkert.dk.

Jacob Hintz, skolechef i Sejlklubben København

Hvad er et duelighedsbevis?
Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, 
du bør tage, før du begynder at sejle. Uddannelsen består af to dele – en 
teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grun-
dlæggende ting, du skal kunne, inden du sejler ud af havnen første gang. 
Duelighedsprøven kan tages i sejlklubber. Du kan tage et duelighedsbevis 
på en weekend via online-kurser, eller du kan følge undervisningen i en 
sejlklub samt ved sejler- og aftenskoler, hvor du også får praktisk sejl-
træning. Duelighedsbeviset giver også ret til at føre speedbåd. Læs mere 
om duelighedsbeviset på soesport.dk. 
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Speedsbådskole i Kbh. 
Sluseholmen
I Sluseholmen, der ligger i den sydlige 
ende af Kbh. Havn, finder du en Speed-
bådskole der er etableret og drives af 
vel nok Danmarks eneste kvindelige 
sejlerskoleleder og instruktør, nemlig 
Marianna Demant.

Hun har etableret sig i to store sam-
menbyggede/ombyggede pavilloner, 
således, at der er blevet et velegnet 
lyst og dejligt undervisningslokale, 
med tilhørende faciliteter køkken, toi-
letter, samt et gårdareal der primært er 
til sommerbrug.

Der kan tages kurser i speedbåd, op-
følgende speedbådssejlads, havnesej-
ladskurser, duelighedskurser med ef-
terfølgende prøver der giver kursisterne 
mulighed for at tilegne sig henholdsvis 
speedbåd eller duelighedsbevis.

På hjemmesiden speedbaadsskole.dk 
kan du selv læse om alt hvad Marian-
na underviser i og under hvilke forhold 
hun gennemfører kurserne, alt under 
mottoet ”Aktiv og ansvarlig på vandet”.

På Instagram kan du på speedbaads-
skole.dk, se videoer og mange billeder 
af  tidligere kursister og undervisnings-
situationer, mange i solskin og godt 
sejlervejr, men også i øsende regnvejr.

Der er altså det med undervisning i sej-
lads, at det mest er mænd der kommer 
som kursister, og min egen erfaring 
gennem mange år som instruktør i sej-
lads, speedbådssejlads, sejlerskolele-
der og skipper i Marinehjemmeværnet, 
at det er mændene der nemt ”kommer 
til” at domminere ombord, uanset om 
de ved det eller ej.

Det har Marianna rådet bod på, ved 

simpelthen at oprette mange hold i 
speedbådssejlads ”kun for kvinder” el-
ler fruer.  Der er fuld tilslutning på disse 
kurser, hvilket jeg meget vel forstår, for 
kursisterne føler helt sikkert at ”de alle 
er i samme båd, og må løse den opga-
ve at blive skipper”.

Et super initiativ fra Mariannas side, og 
jeg ønsker dette må fortsætte, så man-
ge flere kvinder føler sig bedre rustet til 
at klare de opgaver, der måtte opstå på 
vandet og i havnen.

Omkring selve kurserne, der alle afslut-
tes med en prøve, i henholdsvis speed-
båd eller duelighed, så har Marianna 
henvendt sig til DFU Kompetence, 
omkring oprettelse af de mange prøver 
over året,  tildeling af censorer til prø-
verne mm.  En opgave vi i DFU Kompe-
tence ser frem til med stor glæde, da 
vi selvfølgelig bakker sejlerskolerne op, 
således at alle kursister får en god op-
levelse ud af, at have deltaget og brugt 
sin dyrebare fritid 
på at dygtiggøre sig 
i det, at være fører 
af et fartøj på van-
det. 

Sidst i januar havde 
vi fra Kompeten-
cen et eftermid-
dagsmøde med 
Marianna i under-
visningslokalet på 
Slusehavnen 21, 
omkring hvorledes 
vi kan oprette og 
afholde de mange 
prøver over året, 
tildele censorer og 

gennemføre Kompetencens kvalitets-
sikring mm.

Fra DFU Kompetencen deltog Bent 
Hansen, Kurt Sjøgreen og jeg selv.

Mødet omhandlede mangt og me-
get omkring sejladsundervisningen, 
prøverne, kursisternes forskellighed, 
kursuslokalerne og bådene i Slusehol-
men, forholdene hvorunder prøver kan 
holdes, kvalitetssikringen fra eleven, 
skolen, kompetencens censorer over 
for SFS.

Et godt og givtigt møde for os alle, hvor 
vi fik sat ansigter på hvem vi hver især 
er, bor, lever og ånder for livet på van-
det, og fik klarlagt retningslinjerne for 
samarbejdet. 

Vi fra DFU Kompetencen glæder os til 
samarbejdet fremover med Marianna 
Demant.

Af Jacob Vedel Nielsen, DFU Kompetence
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Hypotermi
Af Tommy Kahl

Hypotermi betyder lav kropstempera-
tur og defineres som en kropstempe-
ratur på under 35 C.

Hypotermi behandler man med op-
varmning ved at tildække personen

I alvorlige tilfælde skal man indlægges 
til behandling på hospitalet

Hvad er hypotermi?
Direkte oversat betyder hypotermi 
lav kropstemperatur eller nedkøling. 
I denne forbindelse menes der lav 
kernetemperatur i kroppen. Kerne-
temperatur er den indre temperatur i 
kroppens organer, ikke den ydre tem-
peratur, som den kan måles på f.eks 
huden.

Man definerer hypotermi som en ker-
netemperatur på under 35°C. Hypoter-

mi inddeles efter, hvor alvorligt det er:

• Grad 1: Ned til 34°C
• Grad 2: Ned til 30°C
• Grad 3: Under 30°C

Sådan måler du temperaturen 
Den bedste måde at måle temperatu-
ren på er ved hjælp af et termometer i 
endetarmen.

Før termometret ind i endetarmen i 
retning mod navlen. Placer spidsen af 
termometret med selve måledelen ca. 
2-5 cm indenfor endetarmsåbningen. 
Tag termometret ud igen efter ca. 5 
minutter og aflæs temperaturen.

Temperaturmålinger i armhulen eller 
lignende er unøjagtige. Nogle øreter-
mometre er rimeligt nøjagtige.

Mange termometre kan ikke måle 
temperaturer under 34,4°C. Det kræ-
ver andet udstyr. 

Hvad er symptomerne på hypotermi?
Symptomerne på hypotermi udvikler 
sig normalt langsomt. En nedkølet per-
son taber typisk langsomt evnen til at 
tænke klart og til at bevæge sig. Der-
for ved personen måske ikke, at der er 
brug for hjælp. Alvorlig hypotermi kan 
føre til døden.

Temperatur mellem 35 - 34°C

Kroppen forsøger at genoprette tem-
peraturen. Derfor begynder man at ry-
ste og blodkarrene i huden trækker sig 
sammen. Puls og blodtrykket stiger, og 
man trækker vejret hurtigere.

Temperatur under 34°C
Alle kropsfunktioner bliver gradvist 
nedreguleret:

• stofskiftet bliver lavere
• man forbruger mindre ilt og danner 

mindre kultveilte, dvs. kuldioxid
• man holder op med at ryste
• hjertet arbejder mindre
• pulsen falder
• blodet løber langsommere rundt, 

derfor bliver risikoen for blodprop-
per større

• til sidst holder man op med at 
trække vejret

Hvordan kan man bedømme graden 
af nedkøling?
Hvis man ikke har adgang til et termo-
meter, findes der symptomer og tegn, 
som kan være en hjælp til at vurdere, 
hvor alvorlig nedkølingen er (alvorlig-
hedsgraden). Det er vigtigt at være 
klar over, at disse symptomer er me-
get unøjagtige og ikke kan erstatte en 
temperaturmåling.

Symptomerne er:

• rystelser
• kold/bleg hud
• smerter
• sløret tale
• svækket bevidsthed
• langsommere puls og vejr-

trækning
• bevidstløshed og livløshed

Når vi sejler i de danske farvande og nyder udsigten 
eller lytter til bølgernes brusen tænker vi nok ikke 
lige på, hvad der kan ske, hvis en person eller dig 
selv falder overbord i det kolde vand. Selv om vi sej-
ler i dejligt solskinsvejr kommer vandtemperaturen 
sjældent over 16-18 grader hvilket betyder, at vores 
kropstemperatur hurtigt nedsættes.

Dele af denne artikel er gengivet fra sundhed.dk.
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Hvad skal vi så gøre, når en person fal-
der overbord fra vores skib. Falder 
en person over bord, vil tempera-
turen i hans arme og ben efter kort 
tid være så lav, at han ikke kan kla-
re sig selv – han kan for eksempel 
ikke gribe en line. Derfor gælder 
det om at få ham hurtigt om bord 
og varm igen.

Hvis vi kender til de rette manøvre 
for at få personen ombord, og har 
indøvet disse, er der større sand-
synlighed for at personen ikke når 
at blive hypoterm (underafkølet).

Der er stor forskel på manøvrene 
om man sejler motorbåd eller sejl-
båd.

Motorbåd
Sejler du i en motorbåd, skal du dreje 
båden og styre med vinden. Sejl 50 til 
100 m med vinden, drej båden skarpt 
rundt og tag gassen af motoren. Styr 
op mod vinden og læg båden på vind-
siden tæt ved den overbordfaldne. Sæt 
motoren i frigear og lad vind og bølger 

standse båden. Du skal aldrig bruge 
propellen, når du er i nærheden af den 
overbordfaldne.

Større motorbåde har ofte en lille gum-
mibåd og en redningsflåde som en del 
af sikkerhedsudstyret. Begge dele er 
gode hjælpemidler, når du skal hjælpe 
en overbordfalden om bord igen.

Er personen bevidstløs eller stærkt for-
kommen, er det nødvendigt at komme 
i fysisk kontakt med ham eller hende. 
Dette kan lade sig gøre fra en gummi-
båd, badeplatform eller en badestige.

Hvis motorbåden ikke har en badeplat-
form, bør du montere en solid og lang 
badestige på hækken. Stigen skal kun-
ne udløses fra vandet.

Sejlbåd
I en sejlbåd har du valget mellem at 
manøvrere med eller mod vinden. Væl-
ger du at manøvrere med vinden, skal 
du sejle med vinden 90 grader ind fra 
siden. Fortsæt til du er klar til at bjær-
ge den, som er faldet over bord. Drej 
båden til du har vinden ind fra modsat 
side. Afpas drejet, så stævnen peger 

mod vinden, og båden stopper, når du 
er tæt på den person, der er faldet over 
bord. I hård vind kan det være en fordel 
at manøvrere mod vinden ved at sej-
le i et ottetal. Ved at sejle mod vinden 
undgår du at bomme. 

I en sejlbåd vil der altid være noget, du 
kan bruge til at hjælpe en person om-
bord igen. Fx spil, fald og skøder, som 
man kan hejse med. En stormfok kan 
også bruges som redningssejl. Selv 
med et spil er det tungt – meget tungt 
– at hale en person op fra havoverfla-
den. Forudsætningen er at den person, 
der er faldet over bord, selv kan hjælpe 
til.

Bruger du storskødet som talje og 
bommen som kranarm, er bomdirk el-
ler kickingrod ikke dimensioneret til at 
bære over 100 kg. for enden af bom-
men. Derfor kan det være nødvendigt 
at sikre med ekstra ophal fx ved at sæt-
te storsejlsfaldet fast ved løftepunktet 
eller ved at understøtte bommen.

Kap søgelænderet
Søgelænderet er til for at forhindre, at 
nogen falder overbord. Men gelænde-
ret er en forhindring, hvis nogen skal 
løftes over for at komme indenbords 
igen. Du skal ikke tøve med at kappe 
det, hvis det gælder en andens sikker-
hed.

Brug redningsvestens sikkerhedsring
En redningsvest med sikkerhedsring 
(D-ring) gør det lettere at hejse en per-
son op fra vandet. Så står du over for 
at købe ny redningsvest, bør den have 
sikkerhedsring.

Hypotermi grad 1
• Personen ryster, men er ved fuld 

bevidsthed
• Hudoverfladen er kold og bleg
• Personen er ofte urolig og kan 

klage over smerter i albue, hæn-
der, knæled og underlivet

Hypotermi grad 2
• Personen ryster ikke længere, og 

bevidstheden aftager gradvist
• Talen bliver sløret
• Vejrtrækningen er langsom og 

svag
• Pulsen er langsom og kan være 

uregelmæssig

Hypotermi grad 3
• Personen er bevidstløs
• Meget kold hud
• Ekstrem lav puls
• Puls i arme og ben er ikke til ste-

de på grund af dårligt eller ingen 
blodomløb

• Få og små vejrtrækningsbevæ-
gelser
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Lav løkker på dit tov
En fortøjning med løkker kan bruges 
som stige og kan redde liv, hvis du ikke 
har andre muligheder for at få perso-
nen indenbords igen.

Sådan gør du, hvis du falder i vandet
Lig helt stille med armene ind til krop-
pen og benene bøjet op under dig – 
bevægelse køler dig hurtigt. Denne 
stilling kaldes også HELP (Heat Escape 
Lessening Posture). Forsøg ikke at 
svømme i land, med mindre afstanden 
er meget kort. Bliv ved båden – så har 
du større mulighed for af blive fundet 
af en redningshelikopter eller et andet 
skib, der lettere kan få øje på en båd 
end på et menneske. 

Kuldeskader
Hvis du falder i vandet, er risikoen for 
at dø af kulde større end risikoen for at 
drukne. Kulden bider sig fast og tærer 
på kroppen længe efter, at du er oppe 
af vandet, og jo lavere din kropstempe-
ratur synker, jo mere alvorlig er skaden, 
og jo hurtigere skal du behandles.

Hvis din kropstemperatur falder til un-
der 35 grader, er du let kuldeskadet. Så 

ryster du kraftigt over hele kroppen og 
har svært ved at tale. Falder tempera-
turen til 32 grader, forsvinder rystel-
serne, og du kan blive bevidstløs. Men 
du kan stadig reddes – kropstempe-
raturen skal helt ned på 25 grader, før 
kroppen giver op.

Skal du have varmen tilbage i kroppen 
på en kuldeskadet, så start med at få 
ham ud af det våde tøj. Pak kroppen ind 
i tæpper og læg armene over brystet i 
et tæppe for sig. Tæpperne må ikke 
være varme – for hurtig opvarmning 
åbner hudens blodkar, så den indre 

varme siver ud af kroppen. 
Hænder, fødder og hoved 
skal være pakket godt ind. 
Opvarmningen kan tage 
flere timer, men når den 
kuldeskadede kommer til 

sig selv, så giv ham varme, søde drik-
ke, der hjælper til at varme kroppen op 
indefra.

Handling til underafkølet person:
• Bring personen i læ eller inden 

døre
• Hindre yderligere varmetab ved at 

pakke personen ind.
• Vådt tøj fjernes og personen pak-

kes ind i ikke-opvarmede tæpper 
og evt alu-tæppe.

• Undgå at flytte unødigt rundt med 
personen.

• Giv varme sukkerholdige drikke. 
Ikke alkohol, kaffe eller te.

Ved bevidstløshed kontakt evt Radio 
Medical via Lyngby Radio.

Det må du ikke gøre
1. Forsøg ikke at opvarme personen med direkte varme. Brug 

ikke varmt vand, varmetæppe eller -pude, eller varme-
lampe for at opvarme personen da personen ikke altid 
kan mærke skoldning/forbrænding. Læg hellere varmt tøj 
omkring halsen, på brystet eller i skridtet. Forsøg ikke at 
varme arme og ben op. Hvis du varmer arme og ben op, 
tvinger du det kolde blod tilbage til hjerte, lunger og hjerne. 
Det medfører faktisk, at den indre kropstemperatur falder. 
Det kan føre til en livstruende situation

2. Giv ikke alkohol til den nedkølede person

3. Man må ikke massere eller gnide personen. Nedkølede 
personer skal håndteres forsigtigt, fordi de kan få hjerte-
stop.



Fritidssejleren   25

Bådkaleche rens og 
vask af sejl
Af Bent Hansen
For mange udendørs tekstiler er ma-
skinvask direkte ødelæggende! Derfor 
er der også udviklet særlige metoder til 
rens og vask, så dit sejl, eller kaleche 
vaskes skånsomt – nærmest som hvis 
det blev vasket i hånden.

Efter rens bør der udføres en impræg-
nering om der så er tale om et sejl eller 
en kaleche.

Med en imprægnering holder tekstilet 
sig friskt og rent så lang tid som muligt 
efter.

Anbefalingen er, at man renser sine 
udendørs artikler cirka hvert andet år, 
afhængig af hvor meget de bliver brugt

Bliv fri for alger, skimmel, snavs og skidt

Deres unikke metode til vask og rens-
ning fjerner mindst 80 % af alle alger, 
skimmel og mugpletter på de fleste 
materialer, som sikrer, at materialet 
ikke lider overlast. Efter rens kan du 
nyde udelivet på din båd, med et rent 
og vedligeholdt sejl, med rene og lækre 

hynder.

Hvorfor informerer 
(reklamere) for og 
om dette i bladet?

Renserier af denne 
type er der ikke 
mange af og slet 
ikke på hvert et 
hjørne i byen - de 
kan være svære at 
lokalisere.

Møbel- og Tæppe-
renseriet her er et 
specialrenseri inden for uhåndterbare 
udendørs tekstiler.

Firmaet har 20 års erfaring i rensning af 
sejl, kalecher og telte, og det ældste og 
eneste landsdækkende renseri inden 
for sejl og bådkalecherens. 

Hvorfor vælger vi at ”reklamere” for 
dette firma?

Vi gør det fordi vore medlemmer med 
tekstiler i form af kalecher, oversejl og 

sejl alle har samme behov for rensning 
af tekstilerne til deres hjertebarn. 

Kontakten til firmaet kan oprettes ved 
Mail: renseriet@renseriet.dk eller te-
lefon: 4499 4141

Priser fra er opgivet til: 

Vask af sejl:  Kr. 70,00 pr. m2,                                                                              

Rens af bådkaleche: Kr. 320,00 pr. kg

Eksempel på renseopgave
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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 forsats-
ruder • 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 • Bov-
propel 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-dia-
gram 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

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

Pris kr. 330.000,00
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DFU’s idegrundlag er at styrke den rekreative og søsikre fri-
tidssejlads under mottoet “Familien Danmark til søs”

Med et medlemsskab af DFU har man samtidig en ansvars-
forsikring på båden, der dækker sejlads HELE året
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