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Standerstrygning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 160  39. årgang — november 2014 

Ved standerstrygningen den 25. oktober 2014 modtog Nappedam Bådelaug en gave bestående 

af 1 maleri og 1 akvarel fra Henning Brems-Therkelsen og hans hustru. 

Henning Brems-Therkelsen, Kolding mødte op til frokosten, og fortalte historien om begge dele, 

som var lavet i 1943, og købt af hans forældre.  

Bestyrelsen vil nu finde en plads i klubhuset, så alle kan få glæde af de modtagne billeder. 
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Aktivitetskalender 

     05.11.2014 kl 19:00 Best.møde. 

     19.11.2014 kl.19:00 Generalforsamling 

     03.12.2014 kl.19:00 Best.møde. (konstituering) 

                   Husk 

           Generalforsamling 

         Nappedam Bådelaug 

                             i klubhuset 

               onsdag d. 19. november 2014 

           kl. 19,30 

Vedr. Generalforsamlingen: 

Valg til revisorsuppleant:  (Klaus Ribe ønsker ikke genvalg) 

Nye pladsbrugere og medlemmer. 

Vi byder jer velkommen til Nappedam Bådelaug 

på pladserne: 

D – 38 Mads Holmen Andersen                           

C – 19 Hans Peter Lange 

C – 33 Kim Jeppesen 

Vi håber I må få mange gode oplevelser, og sammen 
med os andre, værne om området, og hjælpe med at 
bevare den gode ånd og miljø.  

Velkommen. 

 

   Redaktionen ønsker Nappedam Bådelaugs medlemmer en rigtig          

    glædelig jul samt et godt nytår.  

   Samtidig en stor tak til vore annoncører.  
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Willy Ovesen stopper som redaktør. 

Vores gamle hæderkronede 

redaktør af klubbladet Lanter-

nen, Willy Ovesen, har valgt at 

stoppe som redaktør, men vil 

gerne fortsætte med skrive hi-

storiske indlæg. 

Willy har været redaktør siden 

han i 1975 tog initiativ til bladet. 

Det skete på baggrund af med-

lemmernes ønske om at højne 

informationsniveauet, hvilket 

nok var et meget naturligt øn-

ske, når man tænker på alt det 

der skete i de år. 

Bådelauget blev oprettet i 1968 

med udgangspunkt i en simpel 

træbro ved ”poplerne” vest for havnen. Op gennem de første år af 1970-erne flyttede Bådelauget 

til den gamle Nappedambro og byggede den havn vi kender i dag. Et imponerende arbejde, der 

fortrinsvis blev udført ved frivilligt arbejde af Bådelaugets medlemmer. 

Men som sagt var der behov for mere information, og Willy blev bladets første redaktør. De før-

ste numre blev skrevet på en rejseskrivemaskine og trykt på en sværteduplikator på Rønde Sko-

le. Fotos var der ikke mulighed for at bringe, men bladet blev illustreret med tegninger. 

Gennem årene udviklede bladet sig fra et noget primitivt udseende til i dag, hvor det har et nær-

mest professionelt tilsnit. Teknikken blev løbende forbedret – først via en elektrisk skrivemaski-

ne, brug af bogtrykker og fotos og senere med computer og internet som værktøjer. 

Jeg tror ikke, at Willy i 1975 havde forestillet sig den revolutionerende udvikling i teknikken, men 

Willy har hele tiden været med helt fremme. 

Med dette nummer af Lanternen er vi nået til nr. 160 Da nummer 150 blev udsendt i 2012 lavede 

Willy en spændende udstilling med alle de foregående numre, hvor man tydeligt kunne følge den 

store udvikling, som Willy har stået for. 

Samtidig blev Willy udnævnt til æresmedlem af Bådelauget. Det skete med den begrundelse, at 

Willy siden 1975 ”havde udvist et ud over det sædvanlige engagement som redaktør af Lanter-

nen”, som der står i æresmedlemsbeviset. 

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Willy Ovesen for den store indsats med klubbladet gen-

nem de sidste næsten 40 år. Vi glæder os til at læse dine historiske indlæg. 

Der skal samtidig rettes en stor tak til Marianne Brenholdt, der hermed bliver eneredaktør på bla-

det. 

Henning Madsen 

Formand. 
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Bestyrelsesmøde 10.sep. 2014 

 

 

1. Spørgetid.    Ingen fremmødte. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

    Referatet fra bestyrelsesmødet d.13.august 2014 blev godkendt og underskrevet af de  

    tilstedeværende. 

3. Siden sidst. 

     Havneudvalgsformand:  Ny havneudvalgsformand er  Anders  Andersen. Der indkal-
des til havneudvalgsmøde i oktober, hvor de indkaldte drøfter nuværende og kommende 
arbejdsopgaver. 

     Lanternen:  Willy Ovesen trækker sig som redaktør af Lanternen.  Bestyrelsen tak-
ker Willy for det store arbejde han har udført med udgivelsen af Lanternen igennem man-
ge år.  

      Marianne Brenholdt  overtager jobbet som redaktør for lanternen. 

     Sejlerskolen:  Vi drøftede regler for pris for at deltage i sejlerskolen.  Egon Søren-
sen  kontakter Århus  Sejlklub for at høre hvilke regler de har. 

     Klubhus. Brug af klubhus drøftet igen. 

     Malerier: Henning Brems-Therkelsen og hans kone er inviteret til afriggerfrokost d.25. 
oktober. Henning vil donere to stk. malerier til Nappedam Bådelaug. Se referat af 
13.august  2014. 

    Plads C12: Arvingerne til båden på bådplads C 12 har sat båden til salg, og vil af-
hænde pladsen når båden er solgt. 

    Kajakafdelingen: Der har været afholdt møde med kajakafdelingen  d. 19.august. Re-
sultatet af mødet blev drøftet i bestyrelsen. 

     Afdelinger: Møde med afdelinger d. 3.september blev drøftet. Der fortsættes med to 
møder om året. 

      4. Regnskab og budget. 

          Kassekredit plus  kr. 43714  

5. Generalforsamling d. 19. november. 

Bestyrelsen vil foreslå Tor Andersen som dirigent.  Tor har accepteret dette. 

Stemmesedler klargøres, og stemmetællere udpeges. 

Revisionsmøde afholdes før generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændring blev gennemgået. Endeligt forslag udsendes iflg. vedtægter. 

6. Forslag til retningslinier for pladsbytte mellem ejerpladser. 

    Forslaget drøftet. Følges op på næste bestyrelsesmøde, hvor Harald Jørgensen, og Jan  

     Uhrskov til stede. 
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7. Status på nyt jolle- og kajakhus. 

Høring 2/9.- 28./10 Forventet behandling i byrådet d. 26. november. 

8. Status på uddybning. 

Intet nyt. 
13. Eventuelt. 

Klubhus: Skilt ønskes opsat med teksten: ”hunde ingen adgang”.   Harald Jørgensen køber et 
skilt. 

Emner til opfølgning: 

     Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris.  

     Forslag. Instruks til vagtansvarlig og vagthaver. 

     Forslag. Opdatering af medlemmers data ( tlf. nummer, adresse osv.), ved bådoptagning,  

     eller en fortrykt seddel til adresseændring, der kunne ligge i klubhuset. 

     Taksering af overnattende kajaksejlere. 

Aktivitetskalender 

     05.11.2014 kl 19:00 Best.møde. 

     19.11.2014 kl.19:00 Generalforsamling 

     03.12.2014 kl.19:00 Best.møde. (konstituerende) 

Referent: Frans Sørensen 

Ændringer for 2015 vedrørende ejet eller lejet bådplads. 

Til pladsejere 

Har du haft udlejet din plads indeværende år, og selv ønsker at benytte pladsen i 2015, bedes du 
kontakte mig senest 15. december d. å. -  gerne før. 

Hører jeg ikke noget, vil udleje af plads ske næste år, som i indeværende år. 

Ønsker du at udleje din plads i 2015, bedes dette meddelt inden 15. december d. å. Du slipper 
således for havneafgift for 2015, såfremt pladsen kan udlejes. 

Husk at udlejning af plads altid gælder for et kalenderår, og fortsætter til andet er aftalt. 

Til lejere. 

Ønsker du ikke, at fortsætte dit lejemål, bedes du meddele dette snarest og senest 15. decem-
ber. 

Ønsker du at fortsætte lejemål, skal du ikke foretage dig noget. Vi vil så vidt det er muligt anvise 
samme plads som tidligere, men i enkelte tilfælde er dette ikke muligt. Pladsændring vil fremgå 
af tavle i klubhus, der vil være ført ajour ved udsendelse af opkrævninger/isætning. 

Vær opmærksom på, at lejeaftalen altid gælder 1 kalenderår. 

Ejere og lejere må ikke selv låne/udleje deres plads. 

Husk, ved anskaffelse af anden båd, at kontrollere om den må være på pladsen. Der skal være 
40 cm. til fendere i bredde, og ligeledes skal båden være inden for bagpæle. En båd på en 3,5 m 
plads max må være 3,10 m. i bredde. 

Kontakt mig helst på  pladssalg@nappedam.dk eller 86 37 21 61 eller 20 52 13 41 

Oktober 2014. 

Hilsen 

Harald 
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Mine oplevelser som ny kajakroer  

Tidligere sad jeg i min sejlbåd hævet over det våde ele-

ment og drak kaffe. Nu ror jeg med tæt kontakt til vandet, 

og drikker først kaffen når der strækkes ben på land. Det 

er en af forskellene. 

Muligheden for at overnatte i telt ved de pragtfulde kyster 

hører med det til at ro. Det vidste jeg ikke, før jeg blev 

medlem af Nappedam Kajak. Der er rig mulighed for sim-

ple living på den gode måde.  

”Less is more”, og det skal jeg love for, at jeg har oplevet 

i den korte tid, jeg har været medlem.  Bl.a. har jeg været med på klubbens sommertur til skær-

gården nord for Göteborg.  

Det, jeg husker bagefter, er lugten af bål, svømmeture,  gæs, edderfugle, fiskehejre, morild, sol-

nedgange og nattens lyde.  For bare at nævne nogle af de mange oplevelser. 

Jeg har erfaret, at bålmad kan laves spændende og varieret og smager rigtigt godt. Om morge-

nen fik vi eksempelvis den mest vidunderlige havregrød med abrikoser, rosiner og andet godt. 

Mine tænder løber stadig i vand, når jeg tænker på det. 

Vi havde stor fordel af at ro på lavt vand som man jo kan det 

med kajak.  Østers kunne bl.a. samles op. Om aftenen spiste 

vi såvel rå som østers tilberedt over bål. Der blev bunker af 

skaller tilbage, ligesom i fortidens køkkenmøddinger. De vil 

være et vidnesbyrd om ”nappedammernes” sommertogt til 

Sverige i 2014. 

Jeg tror, de fleste synes, at det kunne være spændende at gå 

i land og tilbringe nogen tid på en øde ø. Vi har jo alle læst om 

Robinson Krusoe.  Vi ser for vores indre blik en ø med lagune, hvid sandstrand  og skov.  Jeg 

kan berette, at man ikke behøver at tage helt til Caribien for at finde en sådan. Oppe i skærgår-

den nord for Göteborg er der det mest vidunderlige ørige, hvor man kan finde sin egen Bounty ø.   

Lystsejlerne ved det. Vi så flere sejlbåde, som havde ankret op på steder, hvor de kunne nyde 

naturen og stilheden.  

Vi overnattede på ubeboede øer. Nogle havde deres egen overraskende  historie. På  en ø var 

der en krigskirkegård, på en anden hørte vi en  frygtelig  historie om en familie, som ikke havde 

overlevet den barske vinter på grund af sult. Til minde herom var der malet 3 engle på klippen, 

som skulle symbolisere de tragiske dødsfald.  
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Fortsat 

Klubbens sommertogt varede en uge. Vi fik roet godt 150 km og så Orust fra alle sider. Det er en 

pragtfuld ø.  

Vi skulle stort set have alt med i kajakkerne. Telte, liggeunderlag, soveposer, madvarer, tøj og 

hvad man ellers har brug for. Flere har spurgt mig, om det virkelig kan lade sig gøre. Det kan det. 

Men kun, hvis det hele bliver pakket og stuvet rigtigt. Her havde jeg stor fordel af god vejledning 

fra de mere erfarne deltagere fra klubben.  

Endnu en gang tak for en fantastisk tur. 

Hilsen Jesper & Åse 

 

 

Højvande i  Nappedam 

Natten mellem den 21. og 22. oktober var der 

højvande i Nappedam. Som det kan ses på  

          billederne, har vandet været oppe over broer    

           og afleveret lidt tang.  

           I, som fortsat har bådene liggende i vandet, 

           bør, for en sikkerheds skyld, få tjekket jeres  

           fortøjninger, så der ikke sker noget med dem, 

                              som det kan ses på nedenstående foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: Harald Jørgensen 
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Kapsejlernes sæson 2014 

Kapsejlerne har hygget og nydt den fantastiske sæson, som helt utroligt kun har givet godt vejr til 

vores sejladser, regn over Århus og regn over Ebeltoft, Randers osv. Men tørvejr, skiftende vin-

de og sol i Nappedam, mens vi sejlede, jo, det har været en herlig sæson. 

Respitsejladserne har fungeret fantastisk godt - dog skal der justeres på tider til de nye deltagen-

de både, så også de kan komme frem i front. 

Placeringerne har skiftet meget, men slutresultatet blev en snæver første plads til Alley Cat, en 

anden plads til Millenium X og en tredje plads til Sophie Brahe. Afslutningssejladserne blev vun-

det af Hastværk, efterfulgt af Alley katten med Miss Scarlett på tredje pladsen.     

I årets løb har der været andre sejladser, som Nappedam kapsejlere har deltaget i, såsom Fyn 

cup, De tre broer og Fyn rundt som singlehand. I Fyn cup deltog to både fra Nappedam - Scarlett 

og Sophie Brahe. I De tre broer deltog kun Scarlett og i Fyn Rundt deltog kun Sophie Brahe. 

Derudover har vi jo alle haft mulighed for en fabelagtig god sommersejlads, som rigtig mange har 

benyttet sig af.  

Vi håber på en gentagel-

se af sommervejret i 

2015. 

 

Mvh 

Nappedam  
kapsejlerudvalg 

 

Nappedam H.D. 

 

Vi er kommet godt i gang igen, og har holdt vores første  morgensamlinger. 

Snakken er gået lystigt med udveksling af oplevelser fra årets sommersejladser. Kommende tiltag blev drøftet, og 
der er flere forslag på bordet: Besøg på Hobro lystfartøjsmuseum, er lukket for vinteren nu, Randers bymuseum, 
genbesøg Ålborg Søfarts- og Marinemuseum,  hvor Vermund igen godt vil guide rundt i ubåden Springeren, også 
genvisit  på Dansk Motor- og Maskinsamling er på tale. Vejret spiller lidt med, med hensyn til temperaturer, så der 
bliver arbejdet videre med forslagene. 

Der har her i efteråret været besøg i Ree Park hvor Erling havde et 
antal fribilletter. 

Tak for turen til Erling. 

 

Husk vi mødes som vanligt den første tirsdag i måneden, hvor der 
er kaffe på kanden kl. 09,30. 

 

Hilsen 

Harald 
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Standerstrygning lørdag d. 25. oktober 2014 

 

Standeren er strøget, bådene er ved at være 

kommet på land, formanden har takket af for en 

dejlig sæson, og bådelaugets medlemmer 

nød en pragtfuld frokost, som festudval-

get havde fået leveret fra Super Best.  

En menu bestående af : 

Sild m/karrysalat, tunmousse, 

lakserulle m/spinat, frikadeller 

m/rødkål, tarteletter m/hønse og 

asparges, mørbradbøffer m/

champignons og til sidst citronfro-

mage. Hertil en øl/vand og en 

snaps.  Efterfølgende kaffe og små-

kager. 

Et helt fantastisk flot arrangement.   

STORT TAK til festudvalget for  

en dejlig dag. 

   

 

 

 

Foto & tekst    

Marianne   

Brenholdt 

 

Sejlsæsonen er slut. 

Sæsonen er nu slut, og familien 

Mai har pakket sammen, men 

hov, bilen er krøbet. 

Kunne det  hele mon være der 

på en gang?  

 

 

Tekst & foto: Ole Madsen 
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Hilsen fra det gamle arkiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Årene 1922 – 1925 var den travle periode  for alt, hvad der kunne sejle. 

 

Det gamle skib ”Helgenæs” oplægges. Behovet for et nyt skib var imidlertid 

 

til stede. Befolkningen på Mols var utilfreds med postvæsenet. Der var ingen mening i, at et brev 
var hele 3 dage om at nå frem til modtageren. 

 

Den nye damper fik navnet ”MOLS”. Det var forsynet med 4 redningsbåde (billedet), der ikke kan 
have for4slået meget, idet fartøjet var bestemt til fragt – og passagerfart samt kreaturtransport i 
indenrigsfarvande. Uden dækslast måtte det medføre 380 passagerer i kystfart på Århusbugten. 
Af dyr måtte medtages 58 stk hornkvæg (heraf 16 under overbygningen, 20 på fordækket og  22 
i forlasten) – eller 232 får eller svin. 

 

Besætningen var på 5 mand: 1 fører, 1 styrmand, 1 maskinmester, 1 matros og 1 fyrbøder. 

 

”Mols” gjorde tjeneste i selskabet indtil 1925 hvor det blev solgt og blev kreaturbåd for C. Clau-
sen, Haderslev, hvorfra det sejlede med kreaturer ,til Tyskland. – Skibet skiftede til navnet 
”Langeland”Under krigen blev det af tyskerne overtaget og blev et skib med mast og rig, - det 
skulle være skoleskib for de nye matroser. 

 

Efter krigen sejlede det med stykgods, haveprodukter m.v. mellem København og Sydsjælland. 
På en sådan rejse med stykgods m.v. forsvandt det sporløst i oktober 1945. 

Ilanddrevne vragrester viste, at skibet var blevet minesprængt og ved forliset omkom 5 mand.      
W.O. 
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                             Husk at holde øje med opslagstavlen        

                            og klubbens hjemmeside, hvor der kan   

                                 være vigtige oplysninger .                              

                                 WWW. nappedam.dk 

 

Deadline for Lanternen 2015 

                                              25. januar   2015 nr. 161 

                                              27. marts    2015 nr. 162 

                                              28. august  2015 nr. 163 

 

Hilsen fra den afgående redaktør  

Willy Ovesen: 

Nummer 159 af LANTERNEN blev det sidste af 

alle numre, hvor jeg var ansvarlig,  men heldigvis 

dukkede Marianne Brenholdt op som den  hjælp-

somme assistent og overtager bladet fra  nr. 160.  

 

Nu er tiden kommet, hvor jeg overlader redigerin-

gen  og ansvaret for LANTERNEN til  Marianne ¨ 

mens jeg fremover beskriver 

små  lokale  historiske emner. 

 

”Til råd er  gubben en herlig gæst 

– men unge øjne 

de ser dog bedst” 

Trækker jeg mig �lbage, vil det vække 

umådelig opsigt, men bliver jeg  -  er der 

ikke  en kat  , som vil lægge mærke �l 

det”      (Storm P) 
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ÅRETS FOTOKONKURRENCE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMER, SOL OG SØDE SEJLERPIGER 

 

                    Foto indsendt af: Marie Camilla Storm, som vil få en fl. rødvin over- 

                    rakt snarest. 
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TORSDAG D. 15. JANUAR 2015,  

KL. 19.30. 
 

 

 

Hvad lavede I egentlig ombord? 

 

Om livet til søs i 1960-erne. 
 

 

Kaare Kristensen fra Rønde er uddannet lærer, men har i sin ungdom sejlet ”på 
dækket” i 4 år med DFDS og ØK til bl.a. USA og Østen samt fisket på Nordsøen i 2 
år.  

 

 

 

 

Kaare vil - ledsaget af billeder fra den tid - berette om livet om bord, herunder også 
om de lidt muntre episoder.  

 

Arrangementet foregår i klubhuset, hvor der vil kunne købes kaffe og kage til de 
sædvanlige favorable priser. 
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Hvor går grænsen mellem erhvervs- og fritids-
sejlads? 

Hvis du er bådfører, skal du vide helt præcist, hvornår du sejler erhvervs- eller fritidssejlads. Hvis du f.eks. sejler 
med passagerer, skal du være opmærksom på, at der i mange tilfælde stilles særlige krav til f.eks. forsikring, fartøj, 
udstyr, planlægning og bemanding. Reglerne findes bl.a. i Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 
12 passagerer, og har til formål at beskytte borgere, som henvender sig til en skipper for at komme med ud at sejle, 
imod søulykker. Fritidssejlere skal holde sig langt fra noget der bare "lugter" af erhvervssejlads, for at undgå bøder, 
fængsel og/eller store erstatningskrav, hvis der sker en søulykke. 

Fritidssejlads. 

       

Det er fritidssejlads når: 
1) formålet med sejladsen alene er sport eller/og fritid,  
2) sejladsen ikke sker som led i en erhvervsmæssig sammenhæng, og 

3) alle personer ombord er klar over, at der er tale om privat sejlads for egen 
risiko 

  

  

  

  

  

10 eksempler på praktisk sejlads, som ifølge Søfartsstyrelsen er fritidssejlads. 

1) En fritidsskipper annoncerer en sejlads fra Dragør til Skagen i en "Gastebørs" på internettet, og efterlyser gaster 
til turen. Et par friske brødre fra Aarhus melder sig som deltagere på sejlturen, og betaler kr. 200 pr. rejsedag til 
skibets drift. 

2) En fritidsskipper annoncerer i lokalavisen, at han/hun tager gaster med til privat oplæring i sejlads hver onsdag 
kl. 14.00 fra Vejle Lystbådehavn. Alle interesserede kan møde op, imod at betale et tilskud til brændstofforbruget 
på turen (2 flasker rødvin). 

3) En fritidsskipper møder en potentiel kæreste i et Datingforum, og inviterer ham/hende på en rotur i sin fritidsbåd 
næste søndag, hvis kæresteaspiranten tager en lækker madkurv med. 

4) Gutterne på havnen har hjulpet en fritidsskipper med bundsmøring og søsætning af hans fiskejolle, og han invi-
terer på en fisketur den kommende lørdag, hvis alle bidrager med 50 kr. til brændstofomkostningerne. 

5) En fritidsskipper annoncerer sin båd til salg i avisen, og den følgende weekend møder en familie på 5 personer 
op for at se på båden. Efter nogen snak, tilbyder skipper familien en prøvetur. 

6) En fritidsskipper skal på dagtur med familie og nære venner, men datteren har uventet taget sin nye kæreste 
med. Det er første gang skipperen møder den nye flamme, og der er masser af plads ombord, så naturligvis er han 
velkommen på sejlturen, hvis han som alle andre bidrager til omkostningerne ved sejladsen. 

7) På arbejdspladsen har personaleafdelingen organiseret en lystfiskergruppe. Der melder sig 5 medarbejdere, 
som alle har en båd. Lystfiskergruppen aftaler nu, at tage på fisketur hver søndag kl. 10.00 fra Skælskør Havn. 
Man skiftes til, at stille sin båd til rådighed, og være fører af sin egen båd på fisketurene, og alle bidrager til brænd-
stofudgifterne med kr. 100. 

                                                                                                                                                               Fortsætter: 
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Fortsat: 

8) En gruppe studerende har ved hjælp af annoncering på Odense Universitets opslagstavler dannet en studiegrup-
pe, og alle består den teoretiske del af duelighedsprøven. Nu skal man til at øve sig i praktisk sejlads op til den prak-
tiske duelighedsprøve, og heldigvis har en af elevernes onkel en velegnet båd, som han gerne stiller til rådighed for 
gruppens øvelsessejladser, når han bare selv er med som bådfører, og ikke selv har udgifter ved øvelsessejladser-
ne. 

9) En fritidsbåd er p.g.a. motorhavari grundstødt på en sandbanke i Limfjorden. Det bliver snart mørkt, og vejrmel-
dingen advarer om kraftig vind i løbet af natten, hvilket kan blive farligt for grundstøderen og besætningen ombord. 
Derfor kalder grundstøderen "alle skibe" på VHF-radioen, og annoncerer, at han/hun har behov for assistance til at 
blive trukket fri af grunden. Fritidsskipperen på en motorbåd i nærheden besvarer radioopkaldet, og tilbyder, at træk-
ke havaristen fri af grunden, og slæbe fartøjet til nærmeste sikre havn- eller ankerplads, uden betaling af nogen art. 

10) En sejlbåd uden hjælpemotor ligger stoppet på grund af vindstille 6 sømil ud for Rungsted Havn, og prajer en 
forbipasserende fritidsbåd, med henblik på at blive bugseret til nærmeste havn. Den forbipasserende skipper ønsker 
ikke at bugsere, men tilbyder, at tage en del af besætningen med i land, så de ikke skal ligge for anker på ubestemt 
tid i en lille båd uden kahyt.  

Erhvevssejlads. 

 

Hvis du tvivler på, om du er på vej til at udøve erhvervssejlads, og derved skal opfylde særlige sikkerhedskrav, skal 
du tage kontakt til Søfartsstyrelsen for at få en afklaring af situationen. Hellere en gang for meget end en gang for 
lidt. 

Der gælder f.eks. særlige regler hvis.:  
1) Sejladsen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, 
børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bostæder og 
ungdomspensioner og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer.  
2) Personer betaler for at være med ombord, bortset fra betaling svarerende til de faktisk afholdte udgifter, der er 
forbundet med den konkrete sejlads. 
3) Der er tale om proffesionel oplæring i lystsejlads, d.v.s. sejlads, hvor en eller flere personer om bord undervises 
med henblik på, at de består en prøve i sejlads eller gennemgår et relevant uddannelsesforløb med henblik på op-
læring i sejlads i den pågældende fartøjstype. "Professionel" betyder iflg. ordbogen, at man udøver betalt, faglært 
arbejde  
4) En forening laver aktiviteter til søs for egne medlemmer, og hvis aktiviteten også retter sig mod personer udenfor 
klubben  
5) Du udfører bugsering eller bjærgning. 

Glade sejlerhilsner :-) 

Benjamin Kristensen, 

DUELIGHEDSKLUBBEN  

www.duelighed.dk 



16  

Bugsering og bjærgning. 

Bugsering og bjærgning er erhvervssejlads. 
Al bugsering og bjærgning er pr. definition erhvervssejlads. Formålet med sejladsen er jo hverken sport eller fritid, 
men at transportere noget gods (en båd) fra et sted til et andet. 
Når man således udfører et stykke arbejde, dækker lystfartøjsforsikringen ikke. Hvis der sker en ulykke, kan du 
komme i gæld for resten af dit liv. Derfor skal du tænke dig grundigt om, inden du begynder at hale i slæbetrossen.  

Bugsering. 
Herved forstås, at du transporterer et andet fartøj ved at slæbe eller skubbe det gennem vandet. Du er altså føreren 
af hele slæbet, og du skal have en særlig forsikring for at udføre dette arbejde. At slæbe en sejlerkammerats båd fra 
en havn til en anden, kan blive en bekostelig affære hvis uheldet er ude. 

Bjærgning. 
Ved "bjærgning" forstås enhver handling, der foretages for at assistere et fartøj, der er forulykket eller stedt i fare. 
Du har pligt til at redde mennesker i nød, hvis det kan gøres uden at risikere din egen besætning eller fartøj, men 
bjærgning af fartøjer i situationer hvor menneskeliv ikke er i fare, er en opgave for professionelle. 

Aftale om ansvarsfordeling. 
Hvis du alligevel kaster dig ud i en privat bugsering eller bjærgning, selv om din forsikring ikke dækker, bør du i det 
mindste sørge for, at få underskrevet en aftale om ansvarsfordelingen mellem parterne, før du haler i slæbetrossen. 
Hvis nu slæbetrossen springer, eller du af en eller anden grund mister kontrollen, og slæbet forliser eller smadrer 
andre både i havnen; - hvem skal så betale? 

For at undgå konflikter vedr. bjærgeløn, kan du evt. printe en kopi af en bjærgningskontrakt, og opbevare den om-
bord sammen med de øvrige skibspapirer. Nærværende er blot et forslag til en bjærgningskontrakt, og ansvaret er 
dit alene - helt og holdent. 

Hent forslag til bjærgningskontrakt her.         www.duelighed.dk 

Glade sejlerhilsner :-) 
Benjamin Kristensen, 

DUELIGHEDSKLUBBEN  

 Bugsering og bjærgning. 
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, www.nappedam.dk 8637 2089 

Bestyrelsen: 

Formand            Henning Madsen formand@nappedam.dk 2937 1849 

Næstformand Claus Pedersen        ac@hvass-p.dk                              4072 9919 

Kasserer Jytte Gyldenløve gylden-loeve@mail.tele.dk 2479 7306  

Sekretær           Frans Sørensen       franssoerensen@hotmail.com 2060 5245  

 Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341 

 Jan Urskov               janu@gfforsikring.dk                       2557 2002 

 Henning Hansen      henning _hansen@mail.dk               2148 6064  

Suppleant Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

Pladsmænd: Kaj Jensen kaj@mosevaenget2.dk 4057 1930 

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Pladssalg/leje: Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341 

Optagning/isætning:  Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Havneudvalg: 

Formand Anders Andersen     vibe@roendesnet.dk        6254 5874       

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 Per Hansen ap.hansen@hotmail.dk 9137 6761 

 Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

 Jørgen Bang jb@fiber.dk 4082 2820 

 Kaj Jensen kaj@mosevaenget2.dk 40571 930 

Miljøkoordinator: Henning Hansen       henning _hansen@mail.dk               2148 6064  

Jolleudvalg: 

Formand Lars Nørgård Bjørn  jolleafdelingen@gmail.com 4254 1440 

Kasserer Ingrid Rønne roenne.foelle@mail.dk 8637 2595 
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Sejlerskole: 

Kontaktperson & træner Bjarne Sandgaard   annevang@mail.dk                               5126 4738                       

Træner  Jørn Nielsen             jorn.ostergaard@gmail.com                 8637 1490 

Kapsejlads: 

Formand  Lars Forsom     sejler.lars@yahoo.dk                              3031 7515 

Kasserer  Rene Hansen      vi3@os.dk        2886 6322 

Baneansvarlig    Christian Jacobsen   chrskum@gmail.com              2046 2079 

Klub måler  Per Petersen      perp@lincofood.com                              2260 1459 

Diverse  Ole Madsen              om-roende@hotmail.com                      2789 2478 

                                                             

Kajakudvalg: 

Formand  Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk    2926 5414 

Kasserer  Aksel Striim                   kasserer@nappedamkajak.dk    5094 2912 

Ro udvalg  Jesper Norup           roudvalg@nappedamkajak.dk    2920 8424 

 

Køkkenansvarlig Egon Sørensen          es599@hotmail.com               2025 5023 

 

Køkkenudvalg:   Britta Westberg                         8637 2161 

   Greta Hejlsberg                                                                      8637 2221 

   Gitte Laursen                                                                      8637 3370 

   Marianne Brenholdt                        6049 8786 

Aktivitets– og Festudvalg: 

   John/Jytte Gyldenløve gylden-loeve@mail.tele.dk                2026 4998   

                              Mie/Kaj Jensen            kaj@mosevaenget2.dk                     2124 4313  

   Sonja/Egon Pedersen  egon@fiber.dk                         2087 8662  

 

Lanternen:           Marianne Brenholdt     mariannebrenholdt@gmail.com  6049 8786 

 

Web-master :   Henning Buddig              henning@thors-web.dk                    3025 9822 
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            Et sælfie?                

 

 

 

 

 

Foto: Marianne Brenholdt 

                                              


