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Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:

European Boating Association (EBA)
samt observatør i 

Nordisk Bådråd (Nordbåt)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannel-
serne og i Friluftsrådet. 

Du kan læse om Friluftsrådets 
aktiviteter på 

www.friluftsraadet.dk
Alle fritidssejlere og andre

interesserede kan blive medlem af
Danmarks Fritidssejler Union.

Medlemskab omfatter  en
ansvarsforsikring for fritidssejlere

uden ekstra betaling.
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Et rigtigt Bådbyggeri - Bredgaard i Sakskøbing
50 veloplagte sejlere mødte op til besø-
get hos Bredgaards bådværft i Sakskø-
bing. Bag to anonyme porte bød Michael 
Jakobsen velkommen. Vi blev præsen-
teret for et bådbyggeri, der emmede 
af virkelyst og 
ny tæ n k n i n g . 
Værftet tilby-
der et bredt 
sortiment af 
glasfiberbåde, 
udformeret i 
enhver hense-
ende efter kø-
bers ønske, og 
inden for alle 
kategorier af 
både, lige fra 
erhvervsfiske-
fartøjer og passagerskibe til lystbåde og 
trollingbåde. Alle både kan leveres som 
halvfabrikata eller komplet udrustet båd. 
Herudover beskæftiger værftet sig med 
reparationer i af enhver art.

Nøgleordene i produktionen er høj kva-
litet og optimal driftsikkerhed, der hver 
dag testes i havene omkring Danmark, 
Norge og Grønland.

I øjeblikket arbejder bådbyggeriet på en 
større fiskebåd, der skal være hjemme 
hørende i Skagen, og et specialfartøj til 
den Norske kystbevogtning.

Byggeprocessen tager fra et halvt til et 
helt år. Byggeprocessen sker i løbende 
dialog med kunden. I tilfældet med den 
i igangværende fiskebåd, ønskede kun-

den at båden blev forlænget da der var 
støbt 4 lag glasfiber 0,5 meter agter og 
1,20 meter i midten. Kundens ønske blev 
efterlevet, og vi så et smukt bådskrog 
der var blevet forlænget to steder. 

Første skridt i byggeprocessen, er ud-
formningen af forme, som bygges i træ. 
Processen afsluttes med at der i lægges 
træplader med glat overflade ind i for-
men, og på disse træplader lægges pla-
stik med ”slip let” overflade. Det tager 4 
til 6 uger at bygge formen.

Herefter kommer støbningen af skrog 
mv. Bådene bliver hovedsagelig bygget 
med ekstra tykkelse i skroget for at und-
gå at bruge spanter.  På udvalgte områ-
der bliver glasfiber lagene adskilt med 
skumplader for at isolerer. Herefter laver 
man vakuum så polyesteren kan trænge 
op igennem formen og ind i glasfiber-
måtterne. Formen skal være fyldt med 
polyester inden 2 timer, af hensyn til 
hærdningsprocessen.
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Herefter var der mulighed for selv at gå 
rundt og se bådværftet, samt komme op 
i fiskerbåden som var under 
konstruktion. Det var et im-
ponerende syn, og det gik op 
for en, hvor mange forskelli-
ge dele en båd består af.

Efter en spændende og be-
rigende oplevelse på Bred-
gaard Bådeværft var der 
kaffe og weinerbrød i Saks-
købing Motor og Sejlbåds-
klubs klublokale, der er den 
ombyggede Omøfærge.

Palle Danielsen bød velkommen i klublo-
kalet og fortalte kort om arbejdet med 
at få Omøfærgen lavet til klublokale. 
Herefter fortalte Bent Hansen om DFU `s 
arbejde og hvad man kan bruge DFU til 

som medlem, hvorefter der blev indta-
get god kaffe og wienerbrød.

Efter en hyggelig eftermiddag, med gode 
oplevelser, sagde vi farvel og tak.

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER
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Fjernelse af et sunket vrag
For mange bådejere, klubber og havne 
giver en sådan overskrift dårlige fornem-
melser med visheden om, at det kom-
mer til at gøre ondt i økonomien et eller 
andet sted.

Samme instanser mener sig dækket ind, 
blot bådene er forsikrede. Men selv om 
man tror det, kan man ikke lade syv og 
fem være lige, for hvis uheldet er ude, ja, 
så træder forsikringen til. 

Er det nu også rigtigt, eller er der skjulte 
katte i sækken? Nej, der er ingen katte 
at skjule, men forsikringen er en aftale 
(kontrakt) mellem to parter, hvor betin-
gelserne og forpligtigelserne er opført i 
policen, hvorfor også hver af parterne 

har rettigheder og pligter.

Forsikringsselskabet har retten til, at 
håndhæve kravet om, at båden er vedli-
geholdt og i sødygtig stand, samt at op-
lysningerne om samme ved tegningen 
af forsikringen er sandfærdige, således 
tegningen af forsikringen foretages i god 
tro.

Til gengæld påtager forsikringsselskabet 
sig pligten til, i dette eksempel hævelse 
af en sunken båd, såfremt en myndighed 
kræver den fjernet.

Havnen og eller klubben tilbyder ligele-
des bådejeren en plads i havnen under 
forudsætning af, at vedligeholdelsen af 



6

båden og det løbende tilsyn bliver udført 
efter god skik og sædvane. Havnekon-
trakterne indeholder sædvanligvis også 
bestemmelser om regelmæssige tilsyn 
og vedligeholdelse af fortøjninger og bå-
den generelt og, at båden som minimum 
er ansvarsforsikret.

Bådejerens forpligtigelser er at vedlige-
holde båden og fortøjningerne, samt at 
gennemføre regelmæssige tilsyn.

Ingen af parterne er, som udgangspunkt 
uvederhæftige og forventes at påtage sig 
forpligtigelserne som aftalt.

Hvad går der så galt, som her i billedek-
semplet?

Klubben og havnen accepterede båden 
og tildelte den en plads ud fra bådeje-
rens oplysninger, uden at have efter-
prøvet/kontrolleret oplysningerne. Hos 
enhver havnefoged, klub og forsikrings-
selskab bør alle advarselslamper blin-
ke, og som noget selvfølgeligt kalde på 
yderligere oplysninger og besigtigelser af 
båden, når der oplyses det er en ældre 
ombygget kutter eller erhvervsbåd. Al-
ligevel oplever vi situationer med både, 
der synker i havnene.

Meget ofte oplever klubberne/havnene, 
at forsikringsselskaberne ikke vil påtage 
sig omkostningen ved at hæve en sunken 
båd. Hvorfor?  Svarene er forskellige og 
individuelle i den enkelte situation.

I det viste eksempel var årsagen, at bå-
dens vedligeholdelse på ingen måde var 
tilstrækkelig og standen var så ringe, at 

det var uforsvarligt at benævne båden 
som sødygtig.

Bådejeren kunne ikke økonomisk påtage 
sig opgaven, hvilket klubben også afslog. 
Tilbage var der den kommunale havn, 
der blev påtvunget at hæve båden. Op-
gaven var en af de mere farverige, idet 
bådens tilstand ikke tillod en bjærgning 
på normal vis med stropper, pumper og 
kranløft. Båden blev ”hævet” af et sten-
fiskerfartøj med grab, stykke for stykke.

Prisen for denne grabning beløb sig til 
over Kr. 150.000,- hvortil kommer en 
ukendt deponerings omkostning, idet re-
sterne blev bedømt, som miljøfarligt af-
fald, og derfor henvist til kommunekemi.

Er det korrekt at belaste forsikringssel-
skabet?  Jeg mener nej. Skurken i den-
ne sag er bådejeren, der svigagtigt har 
undladt at oplyse om bådens korrekte 
tilstand og undladt sin tilsynspligt.

Danmarks Fritidssejler Union, der har 
ansvarsforsikret igennem YACHT-POOL, 
optager ikke ældre ombyggede erhvervs-
både eller kuttere uden en bådbygger at-
test, hvilket er med til at holde vort rygte 
dadelfrit.  At det så også medfører, at for-
sikringspræmien forbliver i et fornuftigt 
leje, det kan vi jo kun glædes over.

Så lad os alle sammen være med til at få 
fjernet disse vrag, inden de synker. Der 
skal måske kun en venlig bemærkning 
og klap på skulderen til en havnefoged, 
klubformand eller?

DFU Formand
Bent Hansen
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Det er sikkert almen viden, men lad os 
lige repetere hvad der sker når en ny lov, 
bekendtgørelse eller andre regler - her-
under ændringer - vedtages og skal ud-
møntes i praksis. Politimyndigheden fin-
der frem til mulige overtrædelser af nye 
love osv. og indbringer sådanne tilfælde 
for en domstol. Det er så op til domsto-
lene at afgøre, hvordan en lov osv. skal 
forstås. I nogle tilfælde har domme med-
ført en bølge af protester, fordi hverken 
politikerne eller borgerne har forestillet 
sig, at dommene kunne falde ud som de 
gør.  Et godt eksempel er:

Knivloven
Den første knivlov medførte mange pro-
tester over de domme, der blev afsagt. 
DFU og andre henvendte sig til den da-
værende justitsminister og bad om en 
ændring af ”Knivloven”.  Loven er da 
også blevet ændret, men hvad er så lov-
ligt i dag?

Våbenloven siger, at det er forbudt at 
bære eller besidde en kniv/dolk på of-
fentligt tilgængelige steder eller uddan-
nelsessteder, i ungdomsklubber, fritids-
ordninger og lignende, men der er nogle 
undtagelser som følger:

• Det er lovligt, såfremt man medbrin-
ger kniven som led i erhvervsudøvel-
se, til brug ved jagt, lystfiskeri el-
ler sportsudøvelse eller har et 
andet lignende anerken-
delsesværdigt formål. 
OBS: Kniven må i så fald 
kun medbringes direkte 

til og fra den pågældende aktivitet. 
Bemærk ordvalget direkte til og fra.  
Hvad betyder direkte helt præcist? 
Hvis man eksempelvis er ved at løbe 
tør for brændstof og der ikke findes 
en tank lige på den direkte vej – må 
man så køre en omvej?  - og i givet 
fald hvor stor omvej? Dette og andre 
spørgsmål vil sikkert først blive afkla-
ret ved domme.

• Du må dog alle steder være i besid-
delse af en foldekniv med en klinge 
på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i 
udfoldet position. En sådan kniv må 
man altid medbringe - også selvom 
kniven ikke skal bruges til et bestemt 
formål

• Det er i orden, hvis en pædagog med-
bringer en fiskekniv med en klinge 
på op til 10 cm, men ikke over 12 cm, 
når ungdomsklubben skal på fisketur 
-  ligeledes må en spejder medbrin-
ger en sådan kniv på en spejderlejr, 
men hvad med fritidssejle-
re, som ikke er lyst-
fiskere? Må de 

medbringe en kniv/dolk 
med en klinge på 10-12 cm?

• Dolke og knive, hvis klinge overstiger 

Knivloven og fritidssejlerne
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12 cm kan uden tilladelse anvendes 
i erhverv, til husholdningsbrug eller 
ved jagt, lystfiskeri eller sportsdyk-
ning, men en spejder må ikke be-
sidde elle bære en dolk/kniv med 
en klinge over 12 cm. Her er spørgs-
målet ligeledes – må en fritidssejler 
medbringe en kniv/dolk over 12 cm?

Som det fremgår er der trods ændrin-
gen af ”Knivloven” sikkert stadig væk 
spørgsmål, der først vil blive afklaret ved 
domme. Overtrædelser af våbenlovens 
bestemmelser om knive medfører i dag 
som udgangspunkt en bøde på 3.000 kr. 
og under skærpende omstændigheder 
kan der blive tale om fængselsstraf.

Noget helt andet - nemlig noget vi kalder 
”Passagerfælden”

Vi har tidligere omtalt, at søfartsstyrel-
sen på baggrund af Præstøulykken har 
strammet op på regelsættet for sejlads 
med en skarp opdeling mellem erhvervs 
-  og fritidssejlads. 

Eksempelvis er sejlads for skoler og in-

stitutioner erhvervssejlads med særlige 
regler for bl.a. både, udstyr, uddannelse 
og ikke mindst passagerer, medens sej-
lads for egne medlemmer i sejlklubber 
og foreninger er fritidssejlads.  Forholdet 
er det, at såfremt der på nogen måde er 
tale om betaling for at være med på en 
sejlads, er det erhvervssejlads med beta-
lende passagerer – derfor kalder vi det 
”Passagerfælden”.

En fritidssejler bør derfor under ingen 
omstændigheder indgå hverken mundt-
lige eller skriftlige aftaler om at modtage 
betaling for at tage nogen med på en tur 
– heller ikke som hel eller delvis betaling 
for udgifter til brændstof.  Hvis der op-

står en eller anden hændelse med 
ansvarspådragelse -  ja så klapper 
”Passagerfælden” og ansvarsfor-
sikringen dækker formentlig ikke -  
men hvis forsikringsselskabet bliver 
pålagt dækning, kan selskabet få re-
gres overfor forsikringstageren. 

DFU vil selvfølgelig ikke opfordre til 
svindel med betaling, men princi-
pielt er der ikke noget i vejen for, at 
en person, man har taget med på en 
fritidssejlads - efter hjemkomsten - 
uopfordret vil give et beløb til dæk-

ning af f.eks. brændstofudgifter, men sig 
hellere nej tak.

Vi må afvente domme, før det med rime-
lig sikkerhed kan afgøres, hvor grænsen 
mellem erhvervssejlads og fritidssejlads 
ligger.

Juridisk rådgiver for DFU 
Boris Damsgaard
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Pensumkravene for erhvervelse af et 
Speedbådskørekort er og har altid været 
gode nok. Det samme kan ikke siges for 
aflæggelse af prøverne, der med konkur-
rencesituationen på markedet, var ble-
vet meget udvandede. 

Enhver rettænkende sejler vil kunne nik-
ke genkendende til, at en beståelsesga-
ranti efter et intensivt forløb en lørdag, 
inklusive aflæggelse af den praktiske prø-
ve i en gummibåd, hvor der er op til 4-6 
personer og hvor alt foregår i et forceret 
tempo, ikke er kvalitet.

DFU, og andre sejlerorganisationer, har 
i flere år tydeligt sagt fra overfor denne 
praksis, hvilket medførte, at Søfartssty-
relsen nedsatte en arbejds-
gruppe for at evaluere og 
foreslå en ændring af den 
opståede praksis.

Det har aldrig været hen-
sigten, at respekten for 
erhvervelsen af et førerbe-
vis skulle devalueres i den 
grad, som det havde udvik-
let sig til.

Udvalgsarbejdet resultere-
de i en præcisering af, hvor-
dan aflæggelsen af prø-
verne skal foregå. Præciseringen trådte 
i kraft d. 1. april 2016 og blev bekendt-
gjort i en såkaldt TAKSOMI, der detaljeret 
fastlægger formen og metoden for afhol-
delse af prøverne.

Krav til kursusudbyderne og materiellet
Offentlige kursusudbud er et erhverv 
(kurset købes), hvilket medfører krav 
om, at prøvefartøjet skal være godkend 
til erhverv og være udstyret til formålet, 
ligesom der skal være tegnet en passa-
gerforsikring.

Eksempelvis skal prøvefartøjet være 
mellem 4 og 15 meter, være sødygtigt 
samt planende med de ombordværen-
de. Ligeledes skal maskineffekten mini-
mum være så stor, at fartøjet omfattes 
af speedbådsbekendtgørelsen. Fartøjet 
skal endvidere have en sådan konstruk-
tion og størrelse, at der kan stilles rimeli-
ge krav til beherskelse af de almindelige 
principper for manøvrering

Fartøjet skal være udrustet med
Kompas, der kan ses fra styrepladsen, 
og søkort egnet til at angive position, 
kurs og distancer. Mulighed for at kunne 
foretage lænsning og opankring, samt 
kunne kommunikere med land, eller et 

Nye regler for speedbådskørekort og duelighedsbevis
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andet fartøj, ved hjælp af et VHF anlæg, 
alternativt en mobiltelefon. Ombord skal 
der også findes Ildslukker og pyroteknik, 
samt redningsveste, og en MOB bøje.

De teoretiske krav, er stort set kun udvi-
det lidt, mens kravene for overhøringen 
er strammet meget op. Kursisterne skal 
kunne stoffet så de kan besvare stillede 
spørgsmål. Samme krav er gældende for 
den praktiske prøve. Kursisterne skal na-
turligvis også kunne udføre de manøvrer, 
de bliver bedt om.

Taksonomien (dokumentet) er meget de-
taljeret og optager 10 A4 sider, hvorfor 
det ikke har været muligt at gengive det 
i sin helhed i bladet. Indholdet er derfor 

kun beskrevet overordnet. 

Indskærpelserne vil medføre en tiltrængt 
og ønsket opstramning til gavn for sikker-
heden i fritidssejlermiljøet, hvilket vi hil-
ser med stor tilfredshed.

Medlem af arbejdsgruppen
Jørgen Petersen

Detaljeret kan det læses på 
DFU hjemmesiden:

http://www.dk-dfu.dk

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

BALTIC LEGEND VEST

PRIS 1.150,-
SPAR 449,-   

ÅBENT: Hverdage ml. 10-18  | lørdag/søndag   9-15

SOLPANELER
BATTERIER
I år har vi fået endnu 
flere batterier hjem og 
mange flere varianter. Nu 
både almindelige, AGM, 
GEL og ”USB”
 

REDNINGSFLÅDERDen nyeste serie 
af veste fra Baltic 
der gør det  
endnu mere  
behageligt at 
have vest på

USB BATTERI 
KUN 495,-

AGM 75A Batteri 
KUN 995,-

80A
ALMINDELIG DEEPCYCLE 

KUN 599,-

WAECO 15A  
BATTERILADER

PRIS KUN

1.099,-
 

SPAR 850,-

- Flex
- Faste
- Foldbare
- Sunpower celler
- Alle størrelser
- Bedste priser

Baltic veste fra kr 699,-

Flåder fra italienske Eurovinil - En del 
af Survitech gruppen. Priser fra kun 

kr. 6999,-
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At bruge en redningsvest er et simpelt 
råd, der kan redde dit liv.   

Du skal altid sørge for, at der er rednings- 
eller svømmeveste til alle, når I skal ud 
på havet. Det er ikke bare sund fornuft, 
men også et krav fra Søfartsstyrelsen.

Vestene skal i øvrigt være godkendt i 
henhold til lovgivningen, de skal passe 
i størrelsen, og så skal de have en 
flydeevne, der kan holde personen 
oven vande.

De fleste sejlerulykker med døde-
lig udgang, sker fordi sikkerheds-
udstyret ikke bliver brugt. En mand 
på fordækket, der skal tage en spi-
ler eller et forsejl ned, og så går det 
galt. Der skal så lidt til – måske får 
båden en skæv sø eller et kraftigt 
pust får båden til at skifte retning, 
og pludselig er der en mand i vandet. Er 
vesten ikke på, eller sidder den forkert, 
kan det blive fatalt.

Det koster ikke mere end lidt omtanke 
at sikre sig mod ulykker. For det handler 
om at undgå, at situationen bliver værre. 
Ud over at din båd skal være i god stand, 
skal dit personlige sikkerhedsudstyr først 
og fremmest være i orden.

Redningsvest og livline
Redningsvesten skal være CE-godkendt, 
og skal bruges korrekt. Det vil sige, at 
den skal være lukket og skridtgjorden sat 
fast. Indstil vesten så den passer til dit 
brystmål. Du skal lige kunne få plads til 

en hånd mellem dig selv og vesten.

Sejler du alene eller sammen med uer-
farne folk er livlinen meget vigtig. Brug 
den, også selv om det er godt vejr og du 
er en erfaren sejler. Det er dumt at lade 
være, når udstyret alligevel er med om 
bord. Livlinen sikrer, at du ikke driver 
væk fra båden, hvis du falder i vandet. 

Sørg også for, at dit sejlertøj og rednings-
vest er i lysende neonfarver. Orange er 
den bedste kontrastfarve til vandet, sort 
sejlertøj er derimod en rigtig dårlig ide.

Husk, at en selvoppustelig redningsvest 
skal testes en gang om året, for at du kan 
være sikker på, at den virker. Til natsej-
lads bør vesten også have lys på. I ud-
styrsbutikker kan du købe små lamper til 
montering på vesten, der blinker hvis du 
falder i vandet. Det gør dig meget mere 
synlig for en helikopter eller andet skib.

Badestige og redningskrans
Hvis du har prøvet at fiske en person op 
af vandet, så ved du hvor svært det er. 

Brug vesten
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Her er en badestige uundværlig, da det 
er den letteste måde at komme om bord 
igen. 

Monter også en redningskrans med en 
lang line på båden. Den kan bruges til 
at kaste i vandet, så den overbordfaldne 
kan holde sig flydende, og han eller hun 
kan trækkes ind og op i båden.

Mærkning og godkendelse
Rednings- og svømmeveste skal være 
godkendt – internationalt efter SOLAS 
(Safety of Lives at Sea) eller europæisk 
med CE-mærkning. 

Sejl Sikkert Kampagnen.
Bent Hansen

Søsportens Sikkerhedsråd har i samar-
bejde med TRYG Fonden lanceret en 
kampagne kaldet ”SEJL SIKKERT”. Gen-
nemførslen af kampagnen involverer ar-
tikler om emnet, kampagnemateriale til 
uddeling i klubber og udstyrsforretninger 
samt, og ikke mindst, til fritidsfiskere og 
strandjægere.  

For at øge gennemslagskraften er der 
uddannet over 200 frivillige SEJL SIKKERT 
AMBASADØRER og 20 instruktører, der 
gennem opsøgende arbejde og invitatio-
ner fra klubberne meget gerne afholder 
relevante instruktioner i sø-sikkerhed og 
sikkerhedsudstyr.

Kampagnens motto er:  INGEN SKAL 
DRUKNE, hvilket er en ædel målsætning, 
som DANMARKS FRITIDSSEJLER UNI-
ON til fulde støtter op om med 4 hele 
bestyrelsesmedlemmer uddannet som 
ambassadører. Endvidere er medlems-
bladet stillet til rådighed for kampagnen, 
idet formålet understøtter unionens for-
mål vedrørende oplysning om sikkerhed 
til søs for jer alle.

En gennemgang af medlemmernes gen-
nemsnitlige alder viser, at vi for det me-
ste ikke er af nyere dato, men er nogle 
”erfarne” herrer og fruer. Vi, der er i den-
ne kategori af sejlere, bør være ekstra 
opmærksom på kampagnens budskab 
om, at benytte redningsvest, idet kræf-
terne ikke er på samme niveau som for 
30 år siden!

Et andet område, hvor søsport sikkerhe-
den nu får en tiltrængt justering er kra-
vene for opnåelse af Speedbåds-kørekor-
tet. Pensummet er det samme som før d. 
1. april 2016, men kravene til aflæggel-
sen af den praktiske prøve er VÆSENT-
LIGT skærpet. Det vil ikke længere være 
muligt at bestå prøven ved, at kunne 
lægge en gummibåd fra kajen og vende 
om en bøje for derefter, at lægge til ved 
nærmeste bro.

Efter de skærpede krav er iværksat, kan 
vi og andre opponenter af den tidligere 
lemfældige prøveaflæggelse, med stolt-
hed betragte resultatet. Indsatsen har 
været frugtbar.

Formanden har ordet
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Knivloven er også et emne vi har oppo-
neret kraftigt imod, som værende noget 
politisk fusk af værste skuffe. Indsigelser-
ne er blevet hørt og loven er revideret 
på en måde, der tilgodeser vore fritids-
interesser uden at lovens fornuftige sigte 
blev forringet. Tiden fremover vil vise om 
intentionerne med revisionen holder, jeg 
tror det.

Vilkårligheder råder desværre ofte i det-
te land, hvilket overfor DANMARKS FRI-
TIDSSEJLER UNION kom til udtryk da vi 
modtog afslag på portostøtte for med-
lemsbladet FRITIDSSEJLERN for 2. år i 
træk.

Efter styrelsen havde offentliggjort hvil-
ke blade, der havde fået tilkendt støtte, 
blev vi skuffede, idet adskillige sammen-
lignelige fritidssejler organisationer og 

sejlklubbers medlemsblade var tilkendt 
portostøtte. Afslaget er naturligvis anket 
med argumentationen, at FRITIDSSEJ-
LEREN ikke er et kulørt ugeblad, men et 
oplysende medlemsblad, der tilgodeser 
behovet for kommunikation til og mel-
lem medlemmerne, og i høj grad også in-
formerer om relevante tekniske forhold. 
Fastholdes afslaget har vi bedt om en 
juridisk begrundelse. Desværre er anke-
instansen samme instans, som er bevil-
lings udvalget.  Demokratisk kan denne 
fremgangsmåde næppe bedømmes til at 
være.

Sejl nu sikkert og tag redningsvesten på 
(efter den er kontrolleret og før, du går 
ombord), vi har ikke råd til at miste dig!

Sejl sikkert hilsen.
Bent Hansen
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Samson 28 sælges
28 fods kabinebåd, årgang 1984. 4 Sovepladser, 36HK ferskvandsnedkølet 
indenbords Mercedes motor, diesel. Skroget af glasfiber. Bredde 2,65m, 
dybde 0,8, vægt 3 ton.
Der er monteret bådstige og platform agter, samt ny presenning.
Der er køkken med håndvask, gasplus og køleskab, samt toilet. 
Derudover medfølger kompas, radio og redningsveste. Båden står 
p.t. på land og har hjemhavn i Holbæk.

Pris 75.000 kr.

Henvendelse til Pia Jacobsen
Mail: piajacobsen@msn.com

Yawl - Sindbad II. Et ikon i dansk sejlsport
Længde: 12.5 m, bredde 2,80 m. Trænger til renovering over vandlinjen. Står til 
besigtigelse på land ved Bregnør Havn - klar til overtagelse på yderst rimelige 
vilkår.

Kontakt: Johan Poorthuis - 65 32 27 29

Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne
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Sailtainer rullebom inkl. sejl sælges
Rullebom mærke Sailtainer med sejl kun brugt kort tid. Sejlet har været brugt på 
Maxi 120. Mastelig ca 12600mm 
og bomlig ca 4200.

Pris i alt kr 6.000,00

Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

Nimbus 2600 sælges
Årg 1986, model 87, med bovpropel og oliefyr samt en masse tilbehør. Ny motor fra 
2007, Volvo Penta D3-160 HS, sejlet 960 timer, ny propelaksel og propel, navigator 
Raymarine C 80, autopilot 
Raymarine S 100 trådløs 
fjernbetjening. Afrensning og 
afslibning af bunden i 2009, 
primning af bunden 6 gange 
VC Tar2 epoxy, og 2 gange 
VC 17M 

Pris 349.000,-

Henvendelse: Hans Christoffersen 
Tlf.: 51212111  hcstoffer@gmail.com
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Bådebyggerens egen båd, Utzon 45 kv. Spidsgatter sælges
En herlig tursejlerbåd.Længde 9,3 m. Bredde 2,85 . Blykøl på 2.1 ton. Indenbords-
motor 18 hk. Volvo Penta. Diverse nyere sejl og Furlex rulle-rebe genua. Vindror 
med kabel samt Raymarin autopilot. Båden er meget velholdt – skroget står i blank 
polsk lærk bygget på limtræsspanter. Overbygning i Burma teak. Dækket er med  
glasfiber på træ. Aptering i Honduras mahogny. Opvarmes af lille svensk  
brændeovn. Kemisk kloset og 70 l. ferskvandstank. Pantry med  2 blus og indbygget  
kompressor køleskab med lille frostbox. 6 køjer.
Båden kan beses i Ø. Hurup. 
Pris oplyses til seriøse købere.
Martin Nielsen, tlf: 4077 8264 (bedst efter kl. 19)

Søges kort til Garmin 172c eller 182c
Følgende kort kan bruges Bluechart Meu021R Danmark øst og Sverige sydøst.

Henvendelse 20341949 eller 40824126  
Preben eller Kai Kasserer
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Wiking 28 sælges
28 fods motorbåd, årg. 1981, 5 sovepladser, Volvo Saab Turbo Diesel motor m. 130 HK. 
Ny kaleche, fast skrueaksel, 6 cylindret diesel, bovpropel trimplan, VHF radio, ekkolod, 
kortplotter, hardtop, kompas, anker, 4 stk fender, autopilot, køkken med god skabs-
plads, toilet/håndvask, koldt vand, køleskab. Båden ligger i Assens.
Pris 190.000,-
Mere information, tlf: 2333 5432 eller email: toto@youmail.dk

Båd sælges:
Invader amerikansk lege og trolleybåd med 90 hk Honda, fast tank, indregistreret trai-
ler, meget udstyr + vinterdækken,stereoanlæg, nyere batteri samt gps, meget let og  
meget nemt at traile, oprindeligt sejlet i tyske ferskvandssøer.
Minimumspris kr 60.000,-
Henvendelse til Mads Søndergaard  
Mobil 2237 0549 
Email: maso@dadlnet.dk 
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Bådstativ sælges:
Nyt stativ til sejlbåd, købt til en 8 tons båd. Fejlkøb. 
Længde 3,5 m
Bredde 2,5 m
Benhøjde 0,8 m
Pris: 5.000 kr.

Med venlig hilsen
Palle Hansen, tlf. 2029 8027
email: pallehernst@gmail.com
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Danmarks Fritidssejler Union
  

   Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: www.dk-dfu.dk

           Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
      Telefon: 7022 9195  

Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle hverdage undtagen helligdage         
 E-mail: dfu@dk-dfu.dk 

Bestyrelsen 2016
Formand
Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
E-mail: bent@baph.dk
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670 

Næstformand
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: odsvej10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: saltofte@hotmail.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833 og 4082 4126
E-mail: kmknausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Facebook-redaktør
Henrik Damsgaard Lovmand
Laubsvej 73
7500 Holstebro
Mobil: 2812 7846 
Mail: dfu@damsgaard-lovmand.dk

Suppleant
Asta Jørgensen
Kohavegyden 25
5672 Broby
Tlf: 2369 0545
E-mail: asta@jubii.dk 

Suppleant
Jørgen Petersen
Grønnevejen 4 Orehoved
4840 Nørre Alslev
Tlf: 5444 6076
Mobil: 4040 3079
E-mail: jporehoved@mail.dk

Juridisk rådgiver
Boris Damsgaard
Frihedsvej 8 3 tv
2960 Rungsted kyst
Tlf. 4586 1493 og mobil 4025 5019
E-mail: boris@damsgaard.biz



Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Danmarks Fritidssejler Union
Grønnevejen 4, Orehoved, 
4840 Nørre AlslevReturneres ved vedvarende adresseændring

Med oplysning om ny adresse
Til: 
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør


