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Bestyrelsen

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
Først beklager jeg, at bladet er forsinket, men håber det er værd at
vente på.
Generalforsamlingen blev denne
gang, afholdt i Odense Centrum,
hvilket dog ikke lokkede flere deltagere frem end tidligere.

Formanden aflagde beretning for
foregående år, der dog var mager
for indhold grundet Corona. Denne
blev vedtaget.
Herunder bekendtgjorde jeg, at
det sidste år af min formandsperiode nu startede, idet jeg ikke modtager genvalg som DFU formand.
Klubberne opfordres til at slutte op
om en ny formand, der kan nyde
bred opbakning. Jeg fortsætter
som Kompetence kvalitetschef i
min valgperiode – 2 år endnu.

Valgperioden i DFU Kompetence
er 4 år, for ikke at tabe indsigt og
kompetence.
Medlemstallet halter stadig en
smule, efter hvad vi måtte ønske
og forsamlingen besluttede en
mere dynamisk fremtræden skulle
præge fremtiden.

Vi har blandt andet af denne grund
tilmeldt os til Copenhagen Boatshow i Ishøj havn i efteråret hvor vi
håber at møde både gamle og nye
venner efter mottoet:
EN FREMMED ER EN VEN VI
BARE IKKE HAR MØDT ENDNU
Regnskabet og budgettet blev
fremlagt af formanden, idet kassereren ikke kunne komme hjem
fra Spanien. Begge dele blev godkendt.

Det blev positivt bemærket, at
kompetenceomsætningen havde
overskredet det forventede budget 4 gange og det på trods af vi
var underdrejet i 7 uger uden omsætning.
Forslaget om, at lade kontingentet
for året 2023 gennemgå en mindre
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stigning, således økonomien ikke
udhules, men følger med samfundet udvikling, blev vedtaget. Kontingentet har vi kunnet holde i ro
de sidste 5 år, så vi klarer nok dette
også. Nye satser fremgår af DFU`s
hjemmeside.
Et medlemsforslag om at afholdelse af generalforsamlingen ikke
skulle være skiftevis øst og vest
for Storebælt blev ændret til, at bestyrelsen overlades denne beslutning. Forslaget, der er en ændring
af vedtægten, blev godkendt med
kvalificeret flertal iht. vedtægten.

Flere medlemmer har ønsket vi
kunne udbyder et kursus med en
godkendt prøve i kanalsejllads,
hvorfor DFU Kompetence har lavet
aftale med flere kursudbydere, der
fremover udbyder et kanalkursus
efter Cevni konventionen, hvorefter DFU Kompetence registrerer
og udsteder et bevis til vedkommende. En betingelse er dog, at
deltageren skal have bestået et
Duelighedsbevis eller en Yacht
Skipper Y3.
Søfartsstyrelsen er ikke involveret i
dette, idet Danmark ikke har tiltrådt
Cevni konventionen, da vi ikke har
navigerebare indre vandveje.

Når vi har åbnet for registreringen
af kanalbeviser, skal dette betragtes som et servicetilbud til danske
sejlere, således at de, om nødvendigt, kan henvise myndighederne til at verificere korrektheden af
deres kanalbevis ved at kontakte
DFU Kompetence.
Registreringen er åben for alle
danske sejlere. Naturligvis håber
vi også, at de får øjnene op for
DFU`s andre lyksaligheder.

DFU Kompetence har, efter kun
2 år på posten, sagt farvel til den
økonomi ansvarlige, Jacob Vedel
Nielsen, der efter lægelig rådgivning skal passe mere på sig selv.
Jacob fortsætter som censor og

sagsbehandler på nedsat ydelse.

Jeg takker Jacob for indsatsen og
mange gode sparringer og rådgivning. Vi har dog ikke hørt det sidste
fra Jacob, der pusler med at genoplive en gammel tradition med en
landsdækkende navigationskonkurrence, måske nok kun teorien i
første omgang. Sidst det blev afholdt udviklede det sig til Nordisk
mesterskab.
I erkendelsen af, at frivillig indsats
kan bære et langt stykke vej, men
også slider deltagerne ned, har
vi, som nogle nok har bemærket,
langsomt flyttet sekretariats funktionerne over til Dit Sekretariat, der
også klarer regnskab og indberetning af prøver til SFS. Den fysiske
del af kassererarbejdet udføres i
samarbejde med de valgte kasserer, der endelig godkender udbetalinger.
Kompetencesystemet er også,
som konsekvens af dette, ved at
blive omlagt/placeret hos et mindre IT firma, hvor flere af vores
mindre heldige hjørner samtidigt
korrigeres, fx. deltagelse i en prøve
købes fremover på nettet, som et
netkøb og betales ved at gå til kassen. Herved integreres betalingen
og bogføringen digitalt.
Censortildelingen til prøverne forenkles også med automatisk afstandsberegning fra censors bopæl og til prøvested - fugleflugts
linje.

Systemet forventes i afprøvning i
august måned og forventes klar til
drift senest til september.

Udover mindre belastning af både
bogholderi og sagsbehandler er
fordelen, at systemets robusthed
forbedres mange gange. Næsten
enhver af os vil kunne undværes
uden systemet går ned.
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den perfekte
sommerferie på vandet
Omkostninger ved at købe en båd
Af Boaters, gengivet med tilladelse
Hvis du kan lide tanken om at tage
på en improviseret ferie, når lysten
melder sig, bør du være bådejer.
Uanset hvad dine yndlingsaktiviteter inden for sejlads er, ved du sikkert allerede, at når du går om bord
på en båd og kaster los, forsvinder
livets stress på et øjeblik.
Sejlads er ikke bare sjovt – det er
også godt for dig og din familie på
utallige måder. Det beroliger sjælen, genoplader batterierne og beroliger sindet.

Tænk på det at eje en båd, som om
det er at eje din egen personlige
uendelige ferie.

Sejlads er mere overkommeligt,
end du tror
Tja, hvis alle dem, der er groet fast
på land, vidste, hvor fantastisk det
er at sejle, ville de nok gøre det.
Men vi må også erkende, at der

nogle som bare ikke egner til at
være bådejere – er du sådan en
type, så har vi noget til dig sidst i
denne artikel.

Forhåbentlig har du allerede kigget
lidt priser og indset, at det at købe
en båd ikke er meget anderledes
end at købe en bil. Det er muligt
at nyde sejlads for de fleste, og til
budgetvenligt niveau.
Sammenligning af omkostninger ved sejlads i forhold til andre typer ferie
Det mest overraskende for mange
er, hvordan priserne er ved at købe
en båd i forhold til andre typer ferieudgifter.
En ti dages ferie til Gran Canaria
koster en familie på fire personer
omkring 30.000 DKK. Hvis du holder ferie en gang om året i fem år,
er det 150.000 DKK.

Der findes faktisk et pænt udvalg
af flotte både, der er store nok til at
få plads til hele familien – plus gæster – i den prisklasse.

Med din egen båd behøver du ikke
besøge det samme sted to gange.
I stedet kan du besøge et næsten
ubegrænset antal kyster og havne
mm. Du kan:
•
•
•
•
•

dyrke forskellige former for
vandsport
tage på bådcamping

prøve kræfter med fiskeri

tage på dagsture eller weekendture.

eller, med en sejlbåd, tage på
længere ture til mere fjerntliggende destinationer.

Listen over sjove aktiviteter, du kan
nyde på hver eneste tur, er uendelig. Du bliver aldrig presset ind på
en campingplads omgivet af en
masse andre mennesker, og du er
milevidt væk fra støjende hotelværelser.

En båd er en langsigtet investering
Disse ture til Gran Canaria endte
med at koste dig ca. 3.000 DKK
pr. dag. Men det står dig frit for at
bruge din båd, når du vil, og hvis du
kun bruger den 30 gange om året,
er prisen pr. dag mindre end halvdelen af en ferierejse, nemlig sølle
1.000 DKK.

Eller det ville det være, hvis din båd
bare forsvandt ud i den blå luft –
som ferierejserne gør. Men da du
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ejer din båd, får du i sidste ende
dens gensalgsværdi tilbage.

Som en generel tommelfingerregel taber en båd ca. 20% af
nyværdi hvis den sælges samme
år den er købt, og derefter ca. 10
% om året. Men da mange både
handles brugt, vil du se, at en båd
til 150.000 DKK stadig kan sælges
for ca. 100.000 DKK fem år efter, at
du har købt den.
Lad os gå på den sikre side og
sige, at bådens værdi er halvdelen
af dens oprindelige pris (75.000
DKK). Når du får pengene hjem fra
salget af den, bliver prisen per dag
også halveret, hvilket giver et slutresultat på 500 DKK – endnu mindre end prisen for en dag på Gran
Canaria.
Så hvilke andre sjove oplevelser
kan en familie på fire personer få
for 500 DKK om dagen?
•

Spille golf? Nej. Den gennemsnitlige pris på 550 DKK på en
golfbane i weekenden – og så
skal den også bookes.

•

Måske kunne det være sjovt at
tage børnene med på Bakken?
Selvfølgelig, men med en pris
fra 249 DKK pr. turbånd plus
parkeringsgebyrer på 50 DKK
koster en dag i parken 1.046
DKK.

meregneren frem, skal du huske, at
hver eneste fritidsaktivitet, som vi
har nævnt, også har perifere omkostninger forbundet med den.

Disse bare få timers sjov kommer
sandsynligvis til at koste en hel del
mere end en hel månedlig ydelse
på båden, selv hvis du har købt den
uden udbetaling.

Det er det i hvert fald ikke, set ud
fra et økonomisk synspunkt.

•

Hvad med paintball? Det er der
ikke meget af, men det koster
omkring 300 DKK pr. person
pr. dag eller 1200 DKK for hele
familien.

Er det den rigtige løsning for dig
og din familie at købe en båd?
Vi er selvfølgelig klar over, at der er
andre udgifter forbundet med alle
disse feriemuligheder og aktiviteter. Det gælder også for både, og vi
ønsker ikke, at nogen skal gå ind i
en bådoplevelse uden at have fuld
forståelse for, hvad det indebærer
økonomisk. Men når du finder lom-

Og helt ind til benet, så er det at
købe en båd ikke meget anderledes end at tage familien på en
række ferier, anlægge en pool i
haven, købe et delehus i Spanien
eller købe en anden form for landbaseret fritidsaktivitet som f.eks. et
køretøj eller et stykke ejendom.

For hvis du ser på disse muligheder ud fra, hvilken der er sjovest,
bliver det at eje en båd den absolutte vinder!

Alternativer til at eje en båd
Det er også værd at huske på, at
hvis du ikke er klar til at tage springet til at eje en båd, har du andre
muligheder. Alt fra simpel hel- eller
halvdagsbådsleje til at dele-båd,
chartertur og endda til at blive
medlem af en bådklub.
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skipper
- Fordi du sejler sikkert og tager ansvar!
Vær et positivt forbillede og vis andre sejlere og ﬁskere, at du
tager skipperansvar. Bestil en gratis skipperpakke.
Pakken indeholder bl.a.:
”Her sejler vi sikkert” - stander/ﬂag til din båd
Skipperkasket
Reﬂeksbåd til din badestige
Et skridsikkert klistermærke til stævnen på din båd
En sejladsvejledning med oversigt over
farvandsafmærkninger, skibslys m.m.
Bestil pakken på www.sejlsikkert.dk eller på
info@soesport.dk
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Hvordan virker et
skillerelæ
Af Jens krog

Mange har, på mine kurser, spurgt
om hvordan et skillerelæ virker.

Hvis man har to eller flere batterier,
hvoraf den ene er beregnet til start
af motor og man ikke har koblet
alle batterierne sammen via en hovedafbryder, altså har et separat
batteri. I den situation kan det være
en god ide med et skillerelæ.
Et skillerelæ fungerer som vist på
følgende simple diagram:

Hvis man fx. har solcellepaneler, så
er disse, via den kontrolenhed der
overholder IUoU lade karakteristikken, tilkoblet nr. 5. Det samme er
landladeren.
Som det kan ses af diagrammet,
så har relæet kun tre forbindelser,
og som det fremgår af billedet nedenstående, så er den røde terminal på billeder nr. 5 på diagrammet. Den løse ledning er den der
er koblet til 0 volt på diagrammet.
En meget simpel kobling. Som det
også kan ses, så kan
det ”klare” 125 amperes lade strøm.
Relæet koster 169
kr. og lægger i den
helt billige ende.

vis også, at skillerelæet er koblet
på batterierne udenom hovedafbryderen), således at solcellerne
fx. vil kunne lade bådens batterier
op, når man forlader den.
Dette medfører, at man skal indkoble solceller og eventuel landlader, efter hovedafbryderen, til det
pågældende batteri.

Som det er vist, kobles skillerelæet på
batterierne.

1 og 2 er batterier, hvoraf 1 kunne
være et startbatteri.

5 er plus 12 volt til starter og generator på motoren.
7 er plus 12 volt til forbrug.

3 og 4 er skillerelæet, hvoraf 3 er
selve det mekaniske relæ og 4
er elektronikdelen, der regulerer
hvornår relæet skal aktiveres.
4 kobler eksempelvis relæet ind,
når batteri 1 har opnået en spænding på eksempelvis 13.3 volt.
Herved er begge batterier koblet
op mod ladningen.
Hvis spændingen falder til 12.8
volt, frakobler relæet.

Der skal kun være ét
skillerelæ, således at
generatoren, landlader og eventuelle
solceller vil benytte
dette relæ. Alle tre
lade-enheder kobles
blot op mod det batteri, der skal lades op
først. Man skal naturligvis ikke have for
mange ledninger på
selve batterierne og
man skal sikringsbeskytte ledningerne.
Man skal overveje om landlader og
solceller skal kunne
lade på batterierne
selvom hovedafbryderne er afkoblet
(det kræver naturligFritidssejleren 9

Alt til sjov på vandet

Alt til sjov på vandet
COPENHAGENBOATSHOW.DK

ENTRE
KR. 60

TORSDAG VIP-DAG
KL. 12-20
FREDAG & LØRDAG
KL. 10-18

Køb billetten Online

KR. 80

Køb billetten ved Indgangen
Børn op til 15 år har gratis adgang
med en voksen

SØNDAG
KL. 10-17

FREDAG
& LØRDAG
KL. 10-18
SØNDAG
KL. 10-17

2022

GRATIS

3.000

RÈ
ENTpå
Ishøj Havn

GRATIS
P-PL ADSER

Torsdag d. 25. - Søndag d. 28. august 2022

COPENHAGEN

Her kan du i helt unikke og spændende rammer se alt, hvad der skal til, hvis
du vil have sjove oplevelser på vandet. Fra de helt små til de rigtig store, om
det er med sejl eller motor, robåd, kajak eller surf.

2020

BOAT SHOW
Tempo Huset er fyldt med udstyr, og på landarealerne finder du både på
trailer samt mulighed for at få slukket tørst og sult.

Problemfri parkering på masser af gratis P-pladser - tæt på motorvej og
offentlige transportmidler.
Følg vejen lige til Ishøj Havn. Sæt GPS’en til Søhesten.

Ishøj Havn 4.-6. september 2020
Vel mødt!
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Søhesten 9 • Ishøj Havn • DK-2635 Ishøj

SPONSORER

Dette er ikke den
korrekte måde!

Montering af skillerelæet

Jeg har fået nogle spørgsmål om
montering af skillerelæ. Her er
mine anbefalinger:

Skillerelæet monteres oppe ved
hovedafbryderen (afbryderne) og
ikke nede ved batterierne. Ledningerne til skillerelæet kommer
fra hovedafbryderne - kablet fra
batterierne (batterisiden). Det er
ikke nødvendigt med sikringer, blot
kablerne er meget korte og ikke
”roder rundt” med andre ledninger,
hold dem separate. Den røde pol
på skillerelæet er den, der bestemmer hvilke batterier, der er ”hovedbatteriet” (startbatteriet). Hvis der
er installeret bovpropel i båden,
så er dette batteri, som bovpropellen er tilsluttet, hovedbatteriet,
altså batteriet som også bruges
som startbatteri. Der står skrevet i
manualen til bovpropellen at ”motoren skal lade på batteriet, når
bovpropellen benyttes, dette øger
virkningen af denne”.
Brugsbatterierne er batteri 2 på
diagrammet øverst

Belastes batterierne, så falder
spændingen over hovedbatteriet,
og så kobler skillerelæet fra og adskiller batterierne. Dette medfører
at skillerelæet ikke bliver belastet
af bovpropel strøm eller andet
større belastning.

Hvis du har en stor generator, eller store landlader, som kan give
mange ampere under opladning,
så er det bedst med 10 mm² kabel
til skillerelæet, men hvis du har en
sejlbåd med mindre motor og en
af de små landladere, så er 5 mm²
tilstrækkeligt.
Ved køb af ny landlader, så er det
bedst at købe en af dem med to
udgange. Det giver under alle omstændigheder en bedre ladning af
de to batterier.

dette batteri aldrig fuldt opladet!

Hvis man vælger et skillerelæ som
det viste, altså med et relæ, så er
der ingen spændingsfald over
kontakterne og så er ladningen
OK.
Et spørgsmål jeg også har fået er
at hvis man har flere ladere, om
man så skal have flere skillerelæer.

Nej, det er kun nødvendigt med ét
skillerelæ.

Jeg har fået flere spørgsmål om installation af
skillerelæ og hvilken type
man skal vælge.

For det første skal man
vælge et skillerelæ som
har et så lav spændingstab ved indkobling til
det batteri, der skal lades
op når relæet kobler ind.
Dette er meget vigtigt,
idet hvis laderen, (generatoren, landladeren eller
solpanelgeneratoren) lader efter IUOU karakteristikken og dermed har en
maks. spænding på 14.4
volt og at skillerelæet er
af typen med dioder, så
kan man komme ud for at
spændingen efter skillerelæet vil være på 14 volt
eller lavere. Åltså bliver
Fritidssejleren 11

Nye regler for
prøveansvarlige
og censorer
ved DFU Kompetencecenter
Af Bent Hansen, DFU Kompetence kvalitetschef
Vi er blevet gjort opmærksom på at prøveansvarlige og censorer, der er på opgaver for DFU Kompetencecenter skal have en gyldig erhvervsansvarsforsikring.
Dette har afstedkommet, at DFU
har undersøgt muligheden for at
etablere en kollektiv erhvervsansvarsforsikring for prøveansvarlige/censorer med opgaver for
Kompetencecenteret.

Hvorfor skal prøveansvarlige/
censorer have en ansvarsforsikring?
Prøverekvirentens bådsansvarsforsikring dækker kun båden, ikke
personer der deltager i prøven.
Et aktuelt eksempel på hændelsesforløbet ved prøveaflæggelse
ved DFU Kompetencecenter.

”En prøvedeltager var uheldig under en Speedbådsprøve, hvor båden blev dirigeret 360 grader rundt
og over egen hækbølge med god
fart. Båden reagerer, som naturligt,
med et ordentligt skvulp, hvorved
en prøvedeltager beskadiger ryggen mod styrepulten.”
Situation henledte vores opmærksomhed på skadesdækningen af
en sådan hændelse og hvor ansvaret juridisk placeres. Et erstatningskrav kan beløbe sig til milli12 Fritidssejleren

oner af kr. for en personskade. Et
ansvar der ikke kan bæres af mange private personer, herunder prøveansvarlige/censor.
DFU har rådspurgt forskellige
forsikringsselskaber og kan herefter definere 4 muligheder.
1. Prøvedeltageren

2. Prøverekvirenten der ejer båden

3. Den prøveansvarlige/censoren
der afholdt prøven
4. Kompetencecenteret der administrerer prøven
Uddybes disse muligheder viser
undersøgelserne, at:
Ad. 1: Prøvedeltageren kan have
egen ulykkes-/fritidsforsikring, der
påtager sig skaden.

Ad. 2: Prøverekvirenten har en erhvervsforsikring, der dækker skader under undervisningen. Denne
dækker ikke under prøven.

Ad. 3: Prøveansvarlige/censoren
er i forholdet en privat kontaktor
engageret af DFU Kompetence,

med egen ansvar for afviklingen.
Når censoren overtager båden, er
han/hun ansvarshavende overfor
båd og prøvedeltagerne efter juraen i henhold til loven om skibenes
bemanding.

Problemet har ikke været under
særskilt bevågenhed tidligere,
hvorfor det er indtrykket, at ikke
mange af DFU Kompetencecenterets prøveansvarlige/censorer har
oprettet en individuel erhvervsansvarsforsikring. I tilfælde af en
erhvervsskade, der ikke kan dækkes af den prøveansvarlige/censor,
kan skaden i særlige tilfælde belaste DFU Kompetencecenter.
Ad. 4: Selvom sandsynligheden
for at blive belastet ikke er store
ønsker vi ikke, at DFU skal påtage
sig denne risiko, hvor et erstatningskrav kan beløbe sig til millioner af kr. for én person skade. Ansvaret for personen og censoren
har også en betydning for bestyrelsen.

Hvordan regerer vi på denne opdukkede erkendelighed?
DFU Kompetencecenter tilbyder
en kollektiv erhvervsansvarsforsikring, tegnet hos et dansk forsikringsselskab, der dækker ansvar
for skader opstået under en prøve,
under betingelserne af at:
Prøveansvarlig/censor
optages
som DFU medlem i kategorien
Prøveansvarlig og derved omfattet den kollektive erhvervsansvarsforsikring, med et årligt
medlemskontingent på DKK 400,-

Prøveansvarlige/censorer
med
egen erhvervsansvarsforsikring
optages som DFU i kategorien
Prøveansvarlig og kan vælge om
de ønsker medlemskabet af den
kollektive erhvervsansvarsforsikring, dog mod behørigt bevis for
deres dækning og gyldighed. Årligt
medlemskontingent på DKK 325,Begge medlemskaber inkluderer
fordele og rettigheder, som medlem af DFU.

Prøveansvarlige/censorer
med
DFU’s
kollektive
erhvervsansvarsforsikring vil få udstedet nye
censorkort, hvor det vil fremgå, at
disse er dækket af denne. Kursister
og prøverekvirenten kan anmode
om forevisning af censorbeviset.
Police og gyldighed af denne, vil
ligge på hjemmesiderne dfukc.dk
og dk-dfu.dk

delsen som DFU medlem under
kategorien Prøveansvarlig gældende fra 15. august 2022.
Bemærk: DFU Kompetencecenters kollektive erhvervsansvarsforsikring er alene dækkende for
opgaver der udføres for DFU Kompetencecenter.

For at skærme DFU og DFU Kompetencecenter mod et videreført
ansvar, stiller vi krav til de prøveansvarlige/censorer senest d. 15,
august 2022, at meddele om man
har egen erhvervsansvarsforsikring, eller ikke ønsker en forsat tilknytning til DFU Kompetencecenteret.
Der er i forvejen en del af DFU
Kompetencecenters
prøveansvarlige/censorer, der er medlem
af DFU, men alle informeres individuelt om mulighederne.
Manglende frasigelse som prøveansvarlig/censor, betragtes som
en accept og vi foretager indmel-
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Sikre tegn på
at du har et slidt tov
Af Boaters, gengivet med tilladelse.
En gylden sandhed er, at tovværk
altid springer, når det er mindst
belejligt! Når bølgerne er højest
og vinden kraftigst, eller når tovet
presses ekstra, eller når du lægger
til i havnen og hiver for at sikre fortøjningen, sidder fast.

Nogle hylder princippet, at så længe det knager holder det, men er
du på vandet, i en kapsejlads, eller
måske ved at lægge til og tovet
springer, hvad så?
Måske kan et råbåndsknob klare
det denne gang. Men dit tovværk
begynder at få flere pukler end en
flok kameler.

Mange har oplevet, at få sved på
panden, når båden skal fortøjes i
en tætpakket havn eller i blæsevejr. Her findes der ingen rigtige
eller forkerte løsninger – kun den
der ikke ender i ulykke eller materiel skade og det vigtigste når du
lægger til er, at tovværket til fortøjningen er i orden.
Hvad de moderne tove kan holde
til, overgår nok hvad du egentlig
har brug for, men derfor kan det
stadig gå galt. Når et tov ældes,
nedbrydes fibrene gradvist, det
flosser og ser uldent ud, og bliver
med tiden svagt.

Derfor er det en god idé at tjekke
dine tov for slid og løbende udskifte efter behov.

Tjek tov og reb for disse ting
Tjek de gamle tov og skift ud, når
de bliver slidte. Husk, det er en
god idé at have det som et punkt
i din forårsklargøring. På den måde
sikrer du mod ubehagelige overraskelser. Men hvornår er et tov
slidt?
14 Fritidssejleren

Sol får farven til at falme
UV stråler får farven i tovet til at
falme der blive mere mat og grå.
Saltvand har generelt en skadelig
virkning på det meste om bord på
båden. Kombineret med solens
stråler slider det endnu mere.
Tov er blødt, uldent eller frynser
Et tov der er godt brugt, er ofte
behageligt at have i hænderne, da
overfladen er ulden og blød. Det
er de sprængte polyesterfibre der
giver denne bløde og behagelige
fornemmelse, og er tovet frynser
er det tegn på, at fibre kan være revet over og brudstyrken mindsket.

Ændring i diameter
Klumper på tovet, eller områder
hvor dit tov virker tyndere indikerer,
at kernen kan være beskadiget eller at strømpen har sluppet kernen.

Strømpen glider hen over kernen
Strømpen strækker sig normalt
mere end kernen. Konstruktionen
af den type tov holdes sammen,
når det er tryk på. Har strømpen
udvidet sig og glider over kernen,
kan for eksempel en spilaflaster
ikke længere holde på tovet, og
indikerer, at strømpe og kerne er
“vokset fra hinanden”.
Tampen frynser eller taklingen er
gået op
På tov, med takling på tampen, kan
denne også gå op. Dette skyldes
nogle af de førnævnte ting. Selv en
smeltet ende på et polyreb kan slides i stykker og kordelerne gå fra
hinanden.
Tovet er smeltet eller er stift
Tovet kan beskadiges ved fiktions
forbrændinger, det svækker betydeligt. Stive sektioner kan opstå,
hvis rebet bliver for varmt eller ud-

sættes for store belastninger. Det
er også en god idé at undgå forbrændinger ved at undgå at trække tov for hurtigt, eller lade det løbe
for hurtigt.
Hvordan forlænger jeg levetiden
på et tov?
Du bør vaske saltvandet ud af tovet. Hav et punkt i løbet af vinteren,
at du skal vaske tov og reb i ferskvand.

Hvor det er muligt så lad ikke tovværk ligge i solen. Efterlad ikke
skøderne permanent på rullegenuaen. Undgå også pludselige ryk og
i stedet brug kontrolleret træk.
Er du til nemme løsninger kan du
bruge vaskemaskinen til at vaske
dit tovværk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Find nogle gamle pude- eller
dynebetræk og læg hvert tov i
sit eget.
Pak sjækler og skødekroge ind
i nogle sokker, så du skåner
tromlen.
Brug et skåne program ved
maks. 30°.
Brug et mildt vaskemiddel og
kun lidt af det.
Undgå skyllemiddel.
Undlad centrifugering.
Brug ikke tørretumbler (varmen
svækker tovets styrke).
Hæng tovet til tørre et sted
med ventilation.

Hvornår bør jeg udskifte et tov?
Slitage på tov varierer efter hvem
og hvordan der sejles. Det kræver
en inspektion og derefter udskiftning efter behov. Ved køb af en
brugt båd kan tovværket udskiftes, så alderen på tov, reb og liner
er kendt.

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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Falder du i vandet i havnen
er der en redningsstige i nærheden

Artiklen er samlet af indlæg fra Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråd samt
FLID`s publikationer af Bent Hansen
DFU ønsker at svinge matroshuen for Tryg Fondens fremragende arbejde for sikkerheden og bevågenheden overfor såvel søens folk, som alle personer med interesse for vand.
Skrigorange redningsstiger sættes op i udvalgte havne i hele Danmark. Stigerne har solcelledrevet
lys, så de, selv i mørke, kan ses fra
vandet.
Tryg Fondens Nationale Druknestatistik har dokumenteret, at der
i perioden 2001-2018 druknede i
gennemsnit 14 personer om året i
danske havne.

Er man uheldig at falde i havnebassinet, kan en redningsstige være
det, der redder livet, men grundet
omgivelserne kan de være svære
at se fra vand siden – særligt når
det er mørkt. Tryg Fonden har udviklet en redningsstige, der med
sin skrigorange farve er nem at få
øje på.
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Lys på stigen og skridsikre trin
Stigen har indbygget lys og skridsikre trin, der når ned under vandlinjen.

Et af de hyppigste steder for drukneulykker er havnene. Det kan
være svært at komme op fra et
havnebassin, hvis der ikke er en
redningsstige, og i mange havne
er redningsstigerne vanskelige at
få øje på.
500 stiger i Danmark
500 af Tryg Fondens redningsstiger hænger nu rundt om i landet.
Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark (FLID har stået for risikovurdering af havne.

Redningsstigerne fra Tryg Fonden

er med til at sætte skub i den positive udvikling og kan hjælpe de
enkelte havne med at forbedre sikkerheden – til gavn for både personale og især de mange besøgende, der kommer både til vands og
til lands, siger Jesper Højenvang,
direktør i FLID.

Stiger spiller en central rolle
Søsportens Sikkerhedsråd arbejder for at højne sikkerhedskulturen
blandt fritidssejlere, lyst- og fritidsfiskere og andre, der bruger vandet og her glæder man sig over de
nye redningsstiger.
Redningsstiger spiller en central
rolle for sikkerheden og trygheden
blandt havnens brugere. Selv med
folk på land til at hjælpe personen i

vandet, er det utroligt vanskeligt at
få personen op, hvis der ikke er en
solid redningsstige, påpeger Sten
Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.
Hvert år er der drukneulykker i danske havne, som kunne være undgået, hvis der var flere redningsstiger og hvis de var mere synlige.

Gør havnens redningsstiger synlige
Eksisterende redningsstiger i havnene kan med få ændringer blive
endnu mere synlige og øge sikkerheden:
•

Sæt lys på redningsstigerne,
så de er synlige både fra landog vand siden
Markér stigerne med gult
fluorescerende refleksbånd,
eller mal dem i en pangfarve
(skriggul/skrigorange), så de
skiller sig ud fra omgivelserne.
Tjek løbende, at redningsstigerne er robuste at kravle op
ad.

•

•

En typisk redningsstige til havne
er udført af jern. Materialet gør, at
stigen ruster og er sårbar overfor
selv mindre påsejlinger. Desuden
fremstår de nuværende stiger ofte
meget usynlige fra både vand og
kajkant, især i mørke.
Det, der gør Tryg Fondens stige
unik og innovativ, er bl.a.:

Vanger, trin og hæfte
• Stigen er opbygget af få komponenter og kan fås i fire forskellige standardlængder, som
kan tilpasses efter behov.
• Stigens dele er: Vanger i gummi, trin i glasfyldt nylon, hæfte
i pulverlakeret rustfrit stål og
lys enhed i transparent polycarbonat.
• Gummivangerne er fleksible
og eftergivende ved eksempelvis mindre påsejlinger og
isskruninger
• Trinene er udformet, så man
står solidt på dem – også når
de er begroet med alger o.l.

•
•

Hæftet er fremstillet i rustfrit stål og malet i en markant
orange signalfarve.
Materialerne er udvalgt for at
opnå en længere levetid end
den, der kendes fra traditionelle redningsstiger i galvaniseret
jern.

Lys/elektronik
• Stigen er forsynet med en solcelledrevet lys enhed, der oplyser stigen fra skumringstid til
daggry.
• Lysenheden er styret af det
omgivne lys/mørke og den
indbyggede
styringsenhed
sørger for at minimere strømforbruget, så stigen kan lyse
hele året.
• Solcelle-konceptet gør stigen
uafhængig af strømkilder.
Tryg Fondens redningsstige indgår i Dansk Designmuseums permanente udstilling om unikt dansk
design fra det 21. århundrede.

Kort om Tryg Fondens indsats for at reducere antallet af drukneulykker
i Danmark
Tryg Fondens samlede indsats hedder ”Respekt for vand” og har til formål at nedbringe antallet af mennesker, der drukner i Danmark, samt øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes. Det sker gennem
forebyggelse, uddannelse og oplysning, der skal lære danskerne at færdes i, ved og på vandet, samt livredningstjeneste i forbindelse med skolernes sommerferie.
Tryg Fonden Kystlivredning er landets førende kystlivredningstjeneste med egne livreddertårne på
38 strande og havnebade i hele Danmark og omkring 200 specialuddannede kystlivreddere. Kystlivredningstjenesten er et samarbejde med Dansk Svømmeunion og har eksisteret siden 1998.
Tryg Fonden Kystlivredning optræder også i mange andre sammenhænge, bl.a. som en del af programmet ”Livredderne” på DR Ultra.
Tryg Fondens øvrige indsatser på området dækker:
•

Opbygning af viden på vandsikkerhedsområdet, herunder udgivelse af national druknestatistik

•

Oplysningstjeneste, der forebygger drukneulykker ved hjælp af folkeoplysning samt målrettede indsatser til specifikke grupper

•

•
•

Opsætning af offentligt redningsudstyr

Udbredelse af viden om grundlæggende svømmeundervisning

Udvikling af en national livredningskultur, bl.a. i samarbejde med det danske svømmelandshold og
landets svømmeklubber. Målet er, at flere lærer at svømme, og at flere får mulighed for at styrke deres
vandkompetencer, så de kan redde sig selv og andre

Læs mere om Tryg Fonden Kystlivredning på www.tryghed.dk eller www.respektforvand.dk
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Norge indfører
højhastighedsbevis
for både over 50 knob
Af Bent Hansen, dele af denne artikel er gengivet fra Norges søfartsmyndigheder
Fra den 1. juni 2023 skal alle
sejlere af både, der kan nå en fart
på 50 knob eller derover have et
gyldigt bevis. I enkelte tilfælde kan
et udenlandsk certifikat erstatte
det norske højhastighedsbevis.

Sejlads under høje hastigheder
kan være farligt. Det blev tydeligt
i maj 2017, hvor to amerikanske
udvekslingsstuderende mistede
livet under en vandscooterulykke i
København.
En ulykke, der kom til at koste de
to kvinder livet, og som sidenhen
førte til lovkravet, om det såkaldte
vandscooterbevis i Danmark.
Nu indføres et lignende bevis
i Norge fra den 1. juni 2023. Et
bevis, som alle førere af fartøjer,
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der kan sejle over 50 knob må
erhverve sig. Et bevis, der dermed
også gælder de lynhurtige vandscootere.

Udenlandske beviser kan være
lovlige i Norge
Det er ikke kun de norske sejlere,
der i løbet af det næste år må en
tur på undervisningsbænken for at
få fingrene i højhastighedsbeviset.
Også udenlandske sejlere er i
udgangspunktet forpligtet til at
erhverve sig et højhastighedsbevis - dog med enkelte undtagelser,
skriver det norske søfartsdirektorat:
Søfartsdirektoratet ser dog, at der
kan være udenlandske kompetencebeviser, der kan sidestilles med

det norske højhastighedsbevis.
Søfartsdirektoratet kan derfor
anerkende udenlandske kompetencebeviser, som i det væsentlige opfylder kravene til norske
højhastighedsbeviser, lyder det på
styrelsens hjemmeside.

Kun for sejlere over 17 år
Med de nye regler forhindres unge
under 17 år desuden i at føre de
hurtiggående fartøjer. For at gennemføre kurset må sejleren således være fyldt 17 år: Tilsvarende
er den danske lovgivning 16 år.
Derudover er der krav om, at du
skal have ret til at føre et bådbevispligtigt fritidsfartøj, inden kurset
afsluttes. Det betyder, at hvis du
er født 1. januar 1980 eller senere, skal du som minimum have et

bådførerbevis, påpeger de norske
myndigheder. Dansk lov pålægger
ikke førerne et tilsvarende krav.
Her er speedbåd og vandscooter
såkaldte ”stand-alone” dvs. loven
kræver ikke et duelighedsbevis
eks.

Norge har også indført instruktørkurser, der skal være bestået for
at give ret til undervisning. Dette
kunne være ønskeligt også i Danmark, hvor jeg længe har advokeret for en af SFS godkendt licens
ordning for oprettelse og drift
af en maritim fritidsuddannelse.
Muligheden for selvstuderendes
rettighed til at rekvirere en kompetenceprøve spærrer desværre
for dette. Engang kunne man også
køre knallert uden knallertkort, så
der er håb endnu.

Sammenligning mellem Norsk
og Dansk lovgivning
De norske krav er skarpere end
de danske, hvor et dansk speedbådsbevis godkendes som
duelighedsbevisets praktiske
uddannelse. Et mangeårigt ønske
vi desværre endnu ikke har fået
jordfæstet. Norge har lovkrav om
grundlæggende uddannelse før
erhvervelse af et højhastighedsbevis.

Citat: Høyhastighetsbeviset i seg
selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende
opplæring i det å føre fritidsbåt.
Aldersgrensen for å gjennomføre
selve høyhastighetskurset settes
til 17 år, det vil si ett år før beviset
tidligst kan utstedes. I tillegg er
det krav om at du skal ha rett til
å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før kurset gjennomføres.
Det vil si at er man født 1.1.1980
eller senere, må man ha minimum
båtførerbevis.

Jeg kipper med matroshuen for
Norges indstilling.

Herudover er det et ønske, at Danmark indfører et opdelt højhastighedsbevis, fx. et bevis med hastighed op til 25 knob og et andet
over 25 knob. Dette i erkendelse
af at navigation og bådbetjening
er væsentligt forskelligt ved disse
hastigheder.
Argumenter om, at vi ikke har
uheld med baggrund i hastighedsforhold, er ikke et fornuftigt argument. Skal der lig på bordet før
alvoren går op for myndighederne
i lighed med vandscooter?
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Skipperkisten
Motorsejler LM 27 sælges
Motorsejler LM 27 fra 1975
Nyere Bukh motor.

Velholdt, meget lidt brugt.
Giv et bud
Henvendelse kan ske på:
Tlf: 24 60 33 02

SLÅBY LARSEN 44 FOD MOTORSEJLER
Anna Margrethe søger ny reder.

Rundspant bygget af 6 mm. Kedelstål med mahogni overbygning og laminerede master Coelan
behandlet.
Tegnet og bygget som jordomsejlere. Originale tegninger medfølger.

MWM 518 6 cyl. 174 HK med 1900 timer og olie gear. 2600 l. diesel tanke og 1200 l. vand.

Nye batterier fra januar 2022 koblet i 24 volt og renoveret el installation. Nyt instrumentbord med
sikringer for alle installationer. 220
V, 10 Amp inverter.
Log og lod samt elektronisk kompas, hydraulisk Autopilot, kortplotter og Radar.
Ræling og dæk belægning skal
renoveres / Fornyet. Dækket er 6
mm. Stål med teakbelægning.
Pris estimering på kr. 245.000 –
ved levering i april måned efter
værft tur.

Henvendelse:
Bent Hansen tlf: 27 22 91 65
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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

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
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Niels-Ove Jespersen
E-mail: niels-ove.jespersen@dk-dfu.dk
Mobil: 27 22 91 66
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Kurt Sjøgreen
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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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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
Kurt Sjøgreen
Tjørnelunden 32
2635 Ishøj

