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VELKOMMEN TIL
DANMARKS
FRITIDSSEJLER UNION!
Siden stiftelsen i 1932 har vi hjulpet hinanden og vores medlemmer med at udvikle kompetencer, fællesskab og samhørighed inden for fritidssejlads.
I 1935 udviklede Danmarks Fritidssejler Union forløberen for det, som i dag er kendt som duelighedsbevis og motorbevis for fritidssejlere.
Danmarks Fritidssejler Union er en paraplyorganisation for både medlemmer og sejlklubber, og vi varetager en lang
række opgaver. Vi er med til at sætte sejlads på den politiske dagsorden og sikrer vores medlemmers interesser helt
op på europæisk niveau.
Vi er et fællesskab for fritidssejlere i hele landet, og vi bidrager med viden, kompetenceudvikling og oplevelser til
vores mange medlemmer.
Ejer du selv en båd, eller drømmer du om at sejle? Så er et medlemskab hos os det rette valg.
Velkommen til!

Scan QR kode for at se mere om DFU
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HVEM ER DFU?
Nationalpolitik og internationalt samarbejde

Danmarks Fritidssejler Union kæmper for fritidssejleres interesse, og vi er aftaleberettigede med de øverste myndigheder i landet. Det betyder, at vi samarbejder med
Søfartsstyrelsen og Folketingets politikere, om at sikre gode vilkår og meningsfuld lovgivning for Danmarks fritidssejlere.
Vi samarbejder internationalt med andre organisationer og instanser
i Europa, for også at sikre vores medlemmers interesse, i udlandet.
Vi er repræsenteret i Europæisk Bådråd, som mødes to gange årligt. Vi har et tæt samarbejde med sekrætariatiet RYA i London,
som også er samtalepartner i EU. Her bliver vigtige emner
bragt på bordet, og vi har haft stor succes med at føre sager
igennem.
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Medlemskab for både klubber og
enkeltpersoner

Både klubber og enkeltpersoner har mulighed for at blive
medlem af Danmarks Fritidssejler Union. Vi har mere end
70 medlemsklubber i hele landet, og vores enkeltstående
medlemmer er både medlemmer med og uden båd. Det er interessen for sejlads, der binder os sammen. Mange af vores medlemmer har måske ikke længere båd, men ønsker at holde en finger
på pulsen stadigvæk. Andre glæder sig til at blive bådejere og vil gerne
følge med af den grund. Hvis interessen for fritidssejlads blomstrer, så er
man velkommen i Danmarks Fritidssejler Union.

Medlemsfordele

Medlemsblad

Ansvarsforsikring

Arrangementer
og fællesskab
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KOMPETENCECENTER
Søsikkerhed i vores DNA

Hos Danmarks Fritidssejler Union arbejder vi for søsikkerhed. Det er en del af vores kerneopgave og vi er udvalgt af
Søfartsstyrelsen til at afholde prøver.
Danmarks Fritidssejler Union forgrener sig derfor ud i vores kompetencecenter, som vi har brugt de seneste år på at
udvikle. Vi er den største udbyder af kompetenceprøver indenfor fritidssejlads. Vi har 75 kursusudbydere og 170 censorer, som arbejder med at afprøve elever i hele landet.
Vores kompetencecenter danner rammerne om vores webplatform, hvorfra vi udbyder prøver til alle i Danmark, som
ønsker et fritidssejlerbevis. Vores formål er at sikre et højt fagligt niveau!
Vi samarbejder med censorer i hele landet, som løbende afholder prøver, som afslutning på et kort teoretisk forløb.
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Etableringen af
kompetencecenteret under
Danmarks Fritidssejler
Union er sket som følge
af, at vi fik til opgave
af Søfartsstyrelsen, at
administrere og udstede
fritidssejlerbeviser.

Scan QR kode for at se mere om Kompetencecenteret
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Bedst - ud i alle kroge

Vi tilbyder alt indenfor trailere, tilbehør,
reparation, trailerudlejning til erhverv og
private med den bedste service.

Bådtrailere
– Ocean-serien

Bådtrailere med
superruller

Bådtrailere med
kano/kajakstativ

Vandscootertrailer

• Stor serie af lette trailere til
både og joller, hvor færre
ruller er tilstrækkeligt.

• Bådtrailere med superruller
er topklassen, hvor brugervenlighed og udstyr går
hånd i hånd.

• Bådtrailere med kraftigt
svejst stativ til transport af
8 stk. kano eller kajakker.

• Let og handy trailer til sikker
transport af din jetski eller
vandscooter.

• Totalvægt fra 500 kg
op til 1000 kg.

• De glatte skinner gør af- og
pålæsning let og kan justeres
for optimal støtte.

• Totalvægt fra 450 kg op til
2700 kg.
• 1 eller 2 aksler.
Kontakt os og hør mere.

• Totalvægt fra 800 kg op til
3500 kg.
• 1 eller 2 aksler.
Kontakt os og hør mere.

• 1-akslede trailere.
Kontakt os og hør mere.

• Lygterne har hurtig-lukker
for nem afmontering ved
søsætning.
Kontakt os og hør mere.

Hattingvej 74 · 8700 Horsens · Tlf. +45 75 65 79 06 · post@horsens-trailercenter.dk · www.horsens-trailercenter.dk
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Hos kompetencecenteret kan du tage
følgende prøver:
•

Duelighed, teoretisk

•

Duelighed, praktisk

•

Duelighed, samlet

•

Speedbåd

•

Vandscooter

•

Duelighed i motorpasning

•

SRC – Short Range Certificate

•

Yachtskipper 3

•

Yachtskipper 1

Du kan tilmelde dig til prøver online gennem vores platform:
dfukc.dk/tilmeld/
Alle, som ønsker at få et bevis, har mulighed for at tilmelde sig til en
prøve gennem vores kompetencecenter.
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Pæleramning
Jeg udfører pæleramning i hele landet. Fartøjet kan udstyres med anordning beregnet til at slå pæle med – også
kaldet et ramslag til pæleramning.
Pælene bliver slået stående lodret, står derfor pænt og lige.
Pæle bliver oftest slået efter behov og fornyelse, badebro,
gangbro, fortøjningspæle osv.

+45 24 46 55 12
nautiskmultiservice@gmail.com • nautiskmultiservice.dk

FORSIKRING
Som medlem af Danmarks Fritidssejler Union er du automatisk sikret hos Axus Nordic.
En del af kontingentet går til ansvarsforsikring af egen
båd, og det er muligt at tilvælge kaskoforsikring direkte fra Axus Nordic.
Vi arbejder altid for at sikre, at vores medlemmer
har den bedste og billigste forsikring, som passer
til alle fritidssejlere i Danmark.
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Vi sikrer vores medlemmer en bred forsikring:

Vores ansvars- og
kaskoforsikring
dækker for sejlads
hele året

Ulykkesforsikring
for de ombordværende – uden
præmieforhøjelse,
hvis der er tegnet
kaskoforsikring

Personlige effekter dækkes indtil
10 % af kaskosummen, dog maks.
10.000 kr.

Skadefri sejlads i
tre år medfører,
at der ikke skal
betales selvrisiko
ved første skade

Anciennitet overføres fra andet
selskab

Ingen alderstillæg
for glasfiberbåde
over 25 år

Ingen præmieforhøjelse ved anmeldelse af skader

Rabat, hvis duelighedsbevis haves

Ekstra rabat ved
sejlads og hjemhavn i Søhøjlandet

Stort geografisk
dækningsområde

Ved ejerskifte
er der 14 dages
overgangsdækning

Retshjælpsdækning uden
præmieforhøjelse,
hvis der er tegnet
kaskoforsikring

Præmiefast ansvars- og kaskoforsikring

På land hele
præmieåret, uden
søsætning, ydes
der ekstra præmierabat

I godkendt A-havn
må båden ligge i
vandet hele året

Præmienedsættelse ved vagtordning, godkendt
tyverialarm,
A-havn. samt klubmedlemskab
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VIND I SEJLENE!
I Danmarks Fritidssejler Union danner vi rammen om et fællesskab. Et fællesskab, hvor vi kan se hinanden i øjnene,
grine sammen og lære både af og med hinanden.
Derfor fokuserer vi i høj grad på at planlægge og afholde arrangementer, som kan glæde og gavne vores medlemmer.
Det er vores arrangementsgrupper, som giver os vind i sejlene og hjælper med at stable events, sammenkomster og
foredrag på benene. Grupperne består af interesserede og ildsjæle, som ønsker at træde ind i et fællesskab, hvorfra de
kan glæde både andre medlemmer og hinanden.
Vil du også være med?
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Vidensdeling – og fest og farver

I Danmarks Fritidssejler Union favner vi bredt. Vores arrangementer kan både tage udgangspunkt i et fælles måltid og
en fadøl eller et spændende oplæg med en foredragsholder.
Vi besøger skibsværfter, afholder klubbesøg og konkurrencer samt sejlads for unge mennesker, som drømmer om en
dag på havet.

Sejlads uden båd?

Vi afholder også arrangementer for de af vores medlemmer,
som ikke har en båd. Hvad enten det drejer sig om dem, der
ikke har båd længere, eller dem, der drømmer om en dag at
eje deres egen, så byder vi velkommen til sejlads!
Savner du havet? Som kom med!
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Brug for professionel assistance
til din båd eller motor?
Vi er og vi kan ... både indenbords og udenbords
• Service og reparation af alle
fabrikater af bådmotorer
• Montering af ny motor og udstyruddannede serviceteknikere
• Diagnosetester til indenbords- og
påhængsmotorer

• Professionel rådgivning
- maritim butik i Horsens
- privat lystbådehavn
• Sommer og vinterklargøring af
din båd
• Vi kører i hele Danmark med
vores servicevogne til din båd
• Vinteropbevaring - indhegnet

Nordøstpassagen 20, 8700 Horsens • Tlf.: 7561 6677

havneservice@havneservice.dk • www.havneservice.dk

MEDLEMSBLADET
FRITIDSSEJLEREN
En kerneværdi i Danmarks Fritidssejler Union er at styrke sikkerhed til søs for alle fritidssejlere. For os er det derfor
vigtigt at kunne bidrage med viden og kompetencer, spændende nyheder og andet relevant materiale til vores medlemmer.
Danmarks Fritidssejler Union udgiver derfor fire gange årligt bladet Fritidssejleren. I bladet bringer vi interessante og
informative artikler om emner, der er relevante for alle fritidssejlere.
Det er vigtigt for os at kunne vidensdele med hinanden. Danmarks Fritidssejler Union danner rammerne om et fællesskab, hvor vi tror på, at vi kan lære af og med hinanden.
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Ved et tilfælde fik jeg læst DFU’s medlemsblad og blev begejstret
over bladets informationsniveau. Vidensdeling var tydeligvis
bladets linje med både praktisk og brugbar viden for nye og rutinerede sejlere.
Personligt har jeg ikke båd længere, men har indmeldt mig i Danmarks Fritidssejler Union for at få bladet tilsendt med de 4 numre
om året.”
- Marianne Nielsen, Fritidssejler

Din vej til sikker og funktionel el ombord
Få kendskab, overblik og forståelse for bådens elektriske system.
På vores online webinar sætter vi fokus på elsikkerhed både under sejlads og i havn. Webinaret dækker
alt det basale om elsystemet ombord og giver dig
værktøjer til selv at gennemgå elsystemet og sørge
for optimal elsikkerhed.
Alle kan deltage uanset forudgående kendskab til el
og strøm. Klik ind på www.myboatelectronics.com og
se, hvornår vi afholder næste webinar.

Ønsker du et mere dybdegående kendskab til
elsystemet og elektronikken ombord, kan du
se nærmere på vores række af online kurser.

Danmarks Fritidssejler Union
Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Telefon: 7022 9195

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 17189 • www.jsdanmark.dk

E-mail: dfu@dk-dfu.dk

