25 ÅR PÅ RETTE KURS
DANSKE TURSEJLERE HAR NU GENNEM 25 ÅR HAFT FOKUS PÅ AT SKABE DE BEDSTE BETINGELSER
FOR AT TUR- OG FRITIDSSEJLERE KAN DYRKE DERES FRITIDSINTERESSE I ET GODT MARITIMT FÆLLESSKAB OG DERIGENNEM FÅ ET FRITIDSLIV MED PERSPEKTIV.
TEKST Frank Flemming Pedersen

D

en 23. december 1992 samledes en gruppe
passionerede sejlere med det mål at stifte en
forening, der skulle samle danske motor- og
sejlbådssejlere i ét fællesskab. Allan Christensen, Judith Ditlevsen, Hartvig Rasmussen, Rydiger Brandt, Ib Rasch Petersen, Børge
Nygaard, Jørgen Nielsen, John Ormstrup og Claus Christiansen blev dermed de første pionerer i Danmarks
Tursejler Forening (DTF), som nu i 2017 kan fejre 25 års
jubilæum under navnet Danske Tursejlere.
Den nystiftede sejlerforening havde som ambition, et
erklæret mål om at styrke interessen for tursejlads og
skabe gode forhold for tursejlere uanset, om de bruger mast eller motor. Samt at skabe grobund for stærke
fællesskaber med tursejladsen i centrum.
Der har været fart på foreningen fra starten. Snart kunne bestyrelsen præsentere foreningens logo, som består af to hvide sejl og en skrue i guld på blå baggrund
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indrammet af en tovværkskrans i guld. Ligeledes havde
foreningens stander: en Dannebrogsstander med ovennævnte bomærke, fundet sin form.
En af de første opgaver, den nye bestyrelse tog på sig,
var at etablere et forsikringssamarbejde med selskabet
Tryg ved Ib Barren, så medlemmerne kunne tilbydes
ansvars- og kaskoforsikring til en billig penge. Dette
favorable medlemstilbud tiltrak mange sejlere, som
kunne se en fordel i en billig forsikring og et godt foreningsmedlemskab.

MED I SAMARBEJDET

Målet om at skabe gode forhold for fritidssejlerne i
Danmark førte naturligt Danmarks Tursejler Forening
ind i samarbejdsfora, hvor man kunne arbejde for sagen. Som interesseorganisation er det afgørende at
søge indflydelse i de toneangivende organer, og DTF
etablerede gode samarbejdsrelationer til Søsportens
Sikkerhedsråd og andre udvalg under Søfartsstyrelsen.

Formand Hartv
ig
Rasmussen,
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ing
2007

Træf på Mors 2003

Bella 2002

DTs fotokonkurrence , Anders

DTF blev i 1994 medlem af Friluftsrådet, med hvem
man på bådmessen i Bella samme år promoverede Blå
Flag ordningen. Den megen synlighed fra DTFs side,
bevirkede en pæn medlemstilstrømning, og ønsket om
at samle så mange af medlemmerne som muligt til tursejlertræf opstod helt naturligt. Disse landsdækkende
træf, hvor medlemmerne kunne dyrke samværet, fællesskabet og den gode stemning, var i en lang årrække
et pænt tilløbsstykke.

Christensen

at konsolidere DTF, som tursejlernes foretrukne landsorganisation.

TID TIL FORANDRING

DTFs succes med forsikringssamarbejdet fortsætter, og
de 7 regionale forsikringstegnere har travlt med at betjene forespørgsler fra medlemmer. Der lægges mange
frivillige kræfter og timer i opgaven. Men faktisk er efterspørgslen så stor, at det kniber at følge med for DTFs
folk.

Succes kan føre til stilstand og magelighed. Sejlere ved
at i blæst og søgang, der skærpes sanserne, og man
bliver nødt til at fokusere skarpt for at holde skib og
besætning fri af farer. Og af og til er man nødt til at
stikke en ny kurs. Sådan var det i DTF i årene omkring
år 2000, hvor bestyrelsen internt debatterede foreningens målsætning og udvikling. Debatterne var sunde
for foreningen, der nu kunne give fuld skrue til nye
aktiviteter på baggrund af en ny vision og et nyt værdigrundlag. Fremover skulle der arbejdes for mere åbenhed, mere medlemsindflydelse og flere aktiviteter, der
kunne konfirmere fællesskabet blandt tursejlerne.

I 1998 meddeler en af foreningens stiftere, Børge Nygaard, at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen, men
at han gerne vil fortsætte med at tegne forsikringer.
Det er startskuddet til et sandt boom i såvel medlemstal som i forsikringstegninger.

Kommunikationen til medlemmerne blev styrket og
forbedret, for netop dette området så bestyrelsen som
centralt for fremtidens virke. Således lanceredes DTFs
første hjemmeside, og der blev etableret en hotline, så
foreningen kunne kontaktes direkte pr. telefon.

Også aktivitetsniveauet steg markant i denne periode,
hvor også flere blev aktive i DTF, som i år 2000 rundede 4.000 medlemmer og 85 medlemsklubber. Der var
overskud til at indlede samarbejde med Kreutzer Yacht
Club i Tyskland og stikke en føler ud til European Boating Association.

Midt i processen med at transformere DTF dør formand
Christian Christensen i år 2000. Han havde samlet DTF
om væsentlige opgaver, og han havde formået at holde
en fast kurs, så DTFs arbejde hele tiden var til gavn for
tursejlerne.

Allan Christensen, formand siden etableringen i 1992,
ønskede ikke genvalg og efterfølges i år 2000 af Christian Christensen, der arbejder ufortrødent videre med

Hartvig Rasmussen tiltrådte i 2002 som formand og
kunne således føre DTF ind i sit første runde jubilæumsår. Foreningen var inde i en stabil hverdag, hvor
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afviklingen af tursejlertræf, bådudstillinger og medlemsadministration kørte som smurt.
På kommunikationsområdet var der også markant
fremgang. Bestyrelsen havde oprustet og tilført ressourcer til området, således at målsætningen om en
mere synlig og aktiv forening kunne indfries. Hjemmesiden fungerede godt og medlemsbladet Tursejleren
havde fået en markant og velskrivende Harly Foged
som redaktør, hvilket også øgede gennemslagskraften
for DTFs meninger og mærkesager. DTF var optaget i de
væsentlige organer, hvor forholdene for tur- og fritidssejlere drøftedes – nationalt som internationalt.
Hartvig Rasmussens store engagement i de internationale organer smittede naturligt af på foreningens opgaver i de nationale samarbejdsfora. Der var en erkendelse af, at sejlerområdet var blevet interessepolitisk
vigtigt, hvorfor der i de næste mange år blev fokuseret
på og arbejdet intenst med koordinering af nationale og
internationale regelsæt omkring sejlads og sikkerhed.
I denne periode kommer der øget fokus på sikkerheden
til søs, godt sømandskab og betjening af diverse udstyr
til navigation og kommunikation. Og det er naturligt
at DTF vægter uddannelse i disse discipliner højt. Uddannelseselementet får i disse år en stor og naturlig
plads i foreningens mange aktiviteter, hvilket også er
prioriteringer, der er højt på listen i dag.

ETABLERING AF SEKRETARIAT

Store visioner og høje ambitioner må nødvendigvis,
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når de skal udmøntes, føre til mere arbejde. Det måtte
DTF også konstatere et stykke inde i årtusindet. Presset
på de daglige forretninger voksede, og administrationen af forsikring, medlemskaber og kontakten til de
mange medlemmer var nødt til at ofres mere opmærksomhed.
Derfor blev Bente Hansen ansat som sekretær, hvorved
DTF havde fået sin første lønnede medarbejder. Men
det var nødvendigt, for opgaverne tog til og blev stadig
mere krævende. DTF var på vej mod en mere professionel drift af foreningen. Da Hartvig Rasmussen i 2007
overlod formandshvervet til Mogens Hansen kunne
DTF mønstre over 6.000 medlemmer og 126 medlemsklubber. En kolossal fremgang på ganske få år.

NYE MÅLSÆTNINGER

Mogens Hansen blev valgt som ny formand i 2007,
og med en ny formand på posten kom der også nye
målsætninger til. Fortsat vækst og en konsolidering
af DTF som landets bedste organisation for tursejlere,
lød parolen nu. Der kom øget fokus på medlemmernes ønsker og behov for service og tilbud, som gjorde
medlemskabet attraktivt for en bredere målgruppe.
DTF skulle kunne appellere til flere over et bredere aldersspektrum.
Foreningens nye målsætninger blev konkret udtrykt
i stadig flere medlemstilbud i Tursejlershoppen og en
mere tydelig kommunikation til omverdenen om de
fordele, et medlemskab af fællesskabet i DTF indebar.
Medlemstallet blev ved med at stige, og da det havde
passeret 7.000 og medlemsklubberne 140, måtte Bente

uktion

Sikkerhedsinstr
ved træf

Sekretariatet 2016

Hansens halvtidsstilling i sekretariatet opgraderes til
en fuldtidsstilling.

EN STØRRE STEMME

Det stod imidlertid bestyrelsen klart, at den udvikling
med hensyn til medlemsfremgang og aktivitetsniveau,
som DTF var inde i, blot ville forsætte. Hvis ikke fremgangen skulle blive bremset, måtte der tænkes nyt i
forhold til den interne organisering. Med andre ord
måtte DTF reorganiseres. Nye strategi- og handleplaner
måtte se dagens lys, så foreningen bedre kunne løfte de
opgaver, som medlemmerne i en aktiv landsforening
fordrede. Og som kunne imødekomme foreningens
klare formål om at være slagkraftig og handledygtig i
forhold til at vare- tage tursejlernes interesser generelt.

VISIONER OG STRATEGI FOR FREMTIDEN

Bestyrelsen satte omkring 2009 gang i arbejdet med en
ny udviklingsstrategi for Danmarks Tursejler Forening.
En strategi som kunne være pejlemærke for de næste
mange års arbejde. Som optakt til de nye tider skiftede
foreningen nu navn fra Danmarks Tursejler Forening
til Danske Tursejlere (DT). I 2010 blev der skiftet ud på
formandsposten, og det var således den nye formand
Poul Erik Jakobsen, der skulle udmønte DTs fremtidsplaner.
Danske Tursejlere havde sat kursen mod nye tider. Den
nye struktur- og udviklingsplan var på generalforsamlingen vedtaget af medlemmerne, og opbygningen af
en mere synlig og slagkraftig organisation, der kan varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder
og organisationer, blev igangsat. I dagligdagen skulle

medlemmer mærke en kvalitetsstigning i medlemsservicen, i uddannelses- og kursustilbud, i favorable tilbud
på udstyr, materiel og forsikring samt i informationen.
Noget af det, som medlemmerne allerførst kunne observere de nye tider på, var medlemsbladet ”Tursejleren”, som fik en gevaldig ansigtsløftning med ny redaktør, nyt udseende og nyt stofområde, som lagde vægt på
en bred formidling og aktuelle forhold i det maritime
miljø samt på sejleroplevelser for nye og garvede sejlere. Med andre ord, et moderne blad, der behandlede
fritidslivet i sejlerperspektiv. Hjemmesiden kom under
lup og en modernisering sat i gang.
Og så blev der oprustet på personalesiden. Leif Nielsen,
tidligere kasserer i Danske Tursejlere, blev ansat som
forretningsfører med ansvar for at trimme organisationen og bestyrelsens arbejdsform til tidens og medlemmernes krav. I stillingen lå også, at der skulle udvikles
nye attraktive medlemstilbud og etableres flere formelle og uformelle samarbejdsnetværk.

PÅ VEJ MOD DE 20 ÅR

Forsikringselementet har altid været en af hjørnestenene i DTs virke. Helt fra grundlæggelsen har der været
udbudt attraktive forsikringsordninger til medlemmerne. Derfor var det et scoop for DT, da Søassurancen Ærø
– nu Søassurancen Danmark – meldte sig på banen med
et tilbud om samarbejde. Det var et attraktivt firma, der
her stod frem med at produkt, som DT kunne være med
til at videreudvikle. Derfor blev der i løbet af 2010 arbejdet intenst med at skabe en forsikringsordning, som
var 100 % skræddersyet til sejlernes ønsker og behov.
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De fælles bestræbelser og udviklingsarbejdet mundede ud i forsikringsproduktet Sejlerforsikring, der blev
lanceret i 2011, som Danmarks bedste forsikring til sejlerne. Og forsikringen blev straks taget positivt imod i
sejlerkredse, og den er stadig blandt markedets mest
efterspurgte.

FREMAD MEN IKKE GLEMME

Da der ved jubilæet i 2012 blev gjort status over de første 20 års virke, lagde formand Poul Erik Jakobsen vægt
på den evne, som DT har haft til at følge med tiden
og med medlemmernes behov. Ved at udvise rettidigt
omhu og mod til at træffe de nødvendige beslutninger
havde skiftende bestyrelser transformerer DT fra oprindeligt en forsikringsforening til et fællesskab, der
kredser om et interessant og perspektivrigt fritidsliv.
Og DTs arbejde udmøntes nu af en professionel organisation, der varetager tur- og fritidssejleres interesser
i kulturelle-, sociale- og politiske sammenhæng. Efter
20 år kunne formanden kigge på en fremtid, der skulle
byde på mere af det samme – bare bedre.
Indsatsen for at tale tursejlernes sag, for at sikre gode
og sikre sejladsforhold, at værne om miljøet og naturen, at formidle gode og varige oplevelser til sejlerne
stadig skulle stadig være i fokus. Og så skulle der hele
tiden tages bestik af nye muligheder for at udvikle DT i
medlemmernes interesse.

FREMGANG TRODS KRISEN

Mens der for Danske Tursejlere havde været medvind
på rejsen frem til 2012, så var der anderledes uvejrsvarsler i det omliggende samfund. Finanskrisen var
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skyllet ind over Danmark, hvor hele den finansielle
sektor var under et pres, der også betød, at der ikke
var samme adgang til likvide forbrugsmidler som før. I
bådbranchen var der slået fuld kraft bak. Bådsalget af
nye som gamle både gik tilbage. Færre nye sejlere kom
til. Bådklubberne havde mange tomme huller på deres
bådbroer. Det var svære tider for fritidslivet til søs.
Trods stagnation og tilbagegang for sejlerlivet generelt
lykkedes det alligevel for Danske Tursejlere at få medlemstilgang. I et svært og presset marked kunne forretningsfører Leif Nielsen se medlemslisten vokse. Det
samme gjaldt for indtegning af forsikringer. Og som
bekræftelse på at Danske Tursejlere var blevet en betydelig faktor i sejlermiljøet og hos fritidssejlerne, så var
Jubilæumstræffet i 2012 i Nyborg en publikumstræffer
med flot tilslutning fra medlemmerne.

FRA FORENING TIL ORGANISATION

Det var også på Jubilæumstræffet, at formand Poul
Erik Jakobsen slog fast, at Danske Tursejlere skal være
Danmarks største sejlerorganisation, der holder 100 %
fokus på tur- og fritidssejlernes interesser. Det betyder,
at der i Danske Tursejlere er plads til alle, der vil fritidslivet og fællesskabet med respekt for individuelle
interesser.
Hvad der i sin tid startede som en god ide med fokus
på et forsikringsfællesskab, har i 2012 udviklet sig til
et fællesskab om meget mere. Sejlerlivet for en tur- og
fritidssejler handler nemlig om andet og mere end en
forsikring. I den erkendelse formulerer bestyrelsen
en række nye interesseområder, som organisationen

Hov 2006

Sejlerbørn i
redningsveste

03

Bådudstilling 20

vil arbejde inden for. Disse mærkesager bliver i årene
fremover pejlemærker for udviklingen i Danske Tursejlere. Det er her, bestyrelse og sekretariat lægger ekstra
kræfter for at sikre organisationen indflydelse på vegne af medlemmerne.

MÆRKESAGERNE I FOKUS

Inden arbejdet med mærkesagerne er kommet i gang
for alvor i 2012/2013, får de danske sejlerorganisationer af Folketinget en julegave af de mere beske. En
forhøjelse af afgiften på kaskoforsikringer på ikke
mindre end 34 % bliver varslet, og sejlerorganisationer
må på banen for at prøve at få fornuft og fairplay ind
i forslaget. Men med en høringsfrist på blot 4 dage og
en politisk proces, der afslørede en god portion ”argumentresitens”, var al kamp desværre forgæves. Danske
Tursejlere tror dog fortsat på, at fornuften og rationalet
styrer Danmark, så derfor fortsættes presset på for at få
ordentlige og fair forhold for sejlerne til at dyrke deres
sejlerinteresse.
Noget godt er der kommet ud af processen. Dialogen
mellem de maritime organisationer er styrket, så der
siden er kommet flere fælles initiativer til, som vil gavne tur- og fritidssejlerne.

MEDLEMSAKTIVITETERNE STYRKES

Danske Tursejleres ambition om at få mere indflydelse
på de sejlerpolitiske beslutninger i samfundet får naturligt bestyrelsen til at igangsætte en række aktiviteter, der skal styrke forholdet til medlemmerne og medlemsklubberne lokalt. Ud fra devisen at flere stemmer
taler højere end én stemme, vil man i en meget tættere

dialog lokalt om tursejlernes ønsker og behov for forandring og udvikling.
For at øge samarbejdet med medlemsklubberne arrangeres en række klubkonferencer, hvor der sættes
fokus på livet og trivslen i foreningerne. Og hvor det
gennemgående tema er, at give viden, der sikrer bestyrelsesmedlemmerne kompetencer til at håndtere både
opgaver og ansvar i dagligdagen herunder også de juridiske aspekter. Og hvor ideudvikling og -udveksling er
på dagsordenen.
Bestyrelsen udpeger også ambassadører, der kan være
lokalt bindeled til klubberne, og som kan være behjælpelig med kursusaktiviteter, foredragsaftener, besøgsaktiviteter, tekniske aftener, tursejlertræf og meget mere.
I medlemsbladet ”Tursejleren” sættes spotlyset på det
gode klubliv. I flere artikler under overskriften ”Uden
ildsjæle ingen glød” bringes portrætter af medlemsklubber, hvor der formidles ideer og tanker, som kan
udvikle det lokale klubliv og fællesskab.
Fra 2012 og årene frem styrkes også udbuddet af kurser til medlemmerne. De velkendte certifikatkurser,
der i mange år har været rygraden i kurserne, bliver
suppleret med nye områder, der også fokuserer på
sømandskabet og sejlerfærdighederne. Det udvidede
kursusprogram er dels en følge af dialogen med medlemsklubberne, der har efterspurgt kurser med dette
indhold. Men skyldes også, at Danske Tursejlere ønsker
at tydeliggøre sammenhængen mellem viden om sikker sejlads og glæden ved at sejle.
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Efterspørgslen på ny viden fra danske sejlere er så stor,
at Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion går sammen
om en fælles koordinering og markedsføring af kurser til sejlerne. Det betyder, at endnu flere kurser om
bredere emner når ud til sejlerfolket. Og søgningen på
kurserne er stor. Både de yngre og de meget rutinerede
sejlere deltager i kurserne.

EGET DOMICIL

Efter 23 års eksistens er Danske Tursejleres sekretariat
vokset ud af hjemmekontorerne. Den stigende medlemstilgang og en tilsvarende vækst i aktiviteterne, har
skabt et behov for at få samlet administrationen i eget
kontor, som også kan rumme møde- og kursusfaciliteter. I 2015 flytter Danske Tursejlere ind i ejendommen
Vesterhavnen 5 i Nyborg, hvor der er plads til begejstring og til at udvikle de mange ideer og initiativer,
som organisationens mange medlemmer skal nyde
gavn af. I de nye faciliteter er der de bedste forudsætninger for at gøre kundeservice endnu bedre. Og med
beliggenheden lige midt i Danmark og helt ud til havnefronten, er det også håbet, at mange sejlere kigger
inden for, når de nu alligevel er i Nyborg.

VISIONÆRE SAMARBEJDSFLADER

Dialogen mellem de maritime organisationer foregår
i perioden omkring år 2015 på et meget konstruktivt
plan efter affæren med afgiftstigningen på kaskoforsikringer til både. Organisationerne har åbnet op og
fundet mange områder, hvor det er mere naturligt at
samarbejde end at gå enegang.
Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne I
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Danmark (FLID) har blandt andet indgået en samarbejdsaftale med det formål at forbedre betingelserne
for fritids- og tursejlere og lystbådehavne. De to organisationer deler ideer, viden og praktiske erfaringer, som
kan være med til at udvikle nye tilbud og services til
fritids- og tursejlere samt lystbådehavnene. Målet er, at
man sammen kan inspirere og motivere danskere til at
være med i sejlsporten og gøre det nemmere at komme
på vandet. Danske Tursejlere og FLID har hver for sig et
tilsvarende samarbejde med Dansk Sejlunion, hvorfor
aftalen i praksis forener de toneangivende maritime
organisationer i et visionært samvirke.
Fra Danske Tursejleres synspunkt er interessen i det
voksende samarbejde, at medlemmerne får de bedste
betingelser for at dyrke deres fritidsinteresser. Det
gælder på havet som i havnene. Derfor er det et aktiv at være med i et samarbejde med de største maritime organisationer på området – et samarbejde, der
sætter initiativer i søen, som kan højne oplevelserne
ved friluftslivet og fællesskabet omkring de maritime
aktiviteter.

MILJØET OG DEN ÅBNE NATUR

Danske Tursejlere har siden 2010 haft sæde i Friluftsrådet, hvor forretningsfører Leif Nielsen har talt og fremmet tur- og fritidssejlernes sag. Danske Tursejlere har
en række mærkesager, der gennem årene er arbejdet
med ind i Friluftsrådet arbejde. Det gælder blandt andet havnen og miljøet, adgangsforhold langs de danske
kyster generelt, ideer til nye kystnære vandre- og cykelveje. Men også Blå Flag ordningen er Danske Tursejlere
aktivt engageret i. Ordningen er med til at sikre sejler-
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ne gode oplevelser i havne, hvor der gøres en ekstra
indsats for sikkerheden og miljøet. Det arbejde, som
Blå Flag-organisationen – og dermed også Danske Tursejlere – udfører, er meget vigtigt for at beskytte havog kystmiljøet, og for at gøre alle mennesker bevidste
om, at vi selv kan gøre en indsats for at forbedre kvaliteten og oplevelsen i havnen.

DEN INTERNATIONALE SCENE

Fra 2012 og fremefter søger stadig flere sejleroplevelser
inden- og udenlands, hvorfor Danske Tursejlere også
orienterer sig mod det internationale samarbejde med
andre sejlerorganisationer. Stadig flere områder bliver
reguleret af lovgivning, som går på tværs af de nationale sømilegrænser.
Det gælder også på lystsejladsens område, hvor spørgsmål om sikkerhed, miljø og beskatning i stadig højere
grad kalder på international koordination.
Det sker fortrinsvis i European Boating Association og
i Nordbåd, som er den nordiske pendant. I EBA er Danske Tursejlere med i flere arbejdsgrupper, som arbejder med nogle meget centrale emner på sejlerfronten:
skrotning af udtjente lystbåde og indsamling af dokumentationskrav til at besejle et andet medlemsland.
Der er store økonomiske og miljømæssige udfordringer i at få en fælles europæiske løsning på skrotproblematikken. Og netop derfor er det vigtigt, at EBA kommer langt med et fælles udspil til myndighederne, så
også sejlersynspunkter bliver taget med i betragtning,
når og hvis der bliver lovgivet på området.

Når det gælder kortlægning af dokumentationskrav i
forbindelse med sejlads i andre medlemslande, så findes der på europæisk plan i dag ikke noget centralt register, hvor man kan få dette overblik. På foranledning
af Danske Tursejlere har EBA nedsat en arbejdsgruppe, der skal kulegrave, hvilke og hvor mange attester,
certifikater, beviser, erklæringer og diplomer der skal
fremvises over for de udenlandske myndigheder ved
grænseoverskridende sejlads.

I STORMVEJR

Et par år i træk var Danmark udsat for efterårs- og julestorme af en styrke, vi ikke har oplevet længe. Det
var grimme og ulykkelige billeder, medierne bragte
fra blandt andet Svendborgsund og Gilleleje. Væltede
både. Både, der havde revet sig løs og var drevet på
land. Både, der så ud, som var de kastet rundt med af
en kæmpe.
Vind og vand i en uheldig og dramatisk kombination
skabte et kaos, som for mange bådejere var et sandt
mareridt. Værdier for millioner gik tabt, hvilket selvfølgelig fik Danske Tursejlere og forsikringspartneren
Søassurancen Danmark til at sætte gang i en oplysningskampagne om sikring af bådejernes ejendom
og værdier. For det viste sig desværre at mange af de
skader, som forsikringsselskaberne modtog efter stormene, kunne have været undgået, og værdier for millioner af kroner kunne have været reddet, med blot en
smule mere agtpågivenhed fra ejernes side. Og ved at
være behørigt forsikret, kunne mange have været en
økonomisk mavepuster foruden også.
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GOD VIND FOR LYSTSEJLERNE

I første halvår af 2015 kan Bente Hansen og Leif Nielsen
fra Danske Tursejleres sekretariat gøre status med den
gode nyhed, at der har været en medlemsfremgang på
10 % i første halvår. På trods af finanskrisen og på trods
af en øget beskatning af kaskoforsikringerne på lystbåde, så har DT gennem alle årene kunnet notere en medlemsfremgang. Men særligt i 2015 er der kommet så
mange nye medlemmer og henvendelser fra sejlere, at
man i Danske Tursejlere tror, at fritidssejlerne har kurs
mod nye og lysere tider. De nye medlemmer fordeler
sig på alle bådtyper: sejlbåde, motorbåde, trailerbåde
etc. Formand Poul Erik Jakobsen udlægger fremgangen
som en anerkendelse af det målrettede arbejde for tur–
og fritidssejlerne, organisationen i de sidste 5-7 år har
bedrevet.
Han er overbevist om, at indsatsen indenfor mærkesager som søsikkerhed, naturoplevelser, miljøbevidsthed,
fri adgang til havet i kombination med Danmarks måske mest gunstige forsikringsordninger, har vakt opmærksomhed og gjort det attraktivt at blive medlem.
En del af medlemsfremgangen skyldes også tilgang af
helt nye medlemsgrupper.
Småbådene og trailerbådene har for alvor fået øjnene
op for Danske Tursejleres arbejde og ikke mindst det
inspirerende maritime miljø, som organisationen tilhører. Mange af småbådssejlerne har som sådan ikke
deres daglige gang i havnen eller klublokalet, men har
alligevel et stort behov for at høre til i sejlermiljøet og
være en del af et inspirerende fællesskab. Behovet for
viden og inspiration får denne medlemsgruppe tilgode-
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set gennem medlemsbladet, hjemmesiden og de sociale arrangementer, som Danske Tursejlere står for.

ÅRETS HAVN I NYE RAMMER

Kerteminde Marina blev i 2015 kåret som Årets Havn.
En årlig tilbagevendende begivenhed, som Danske Tursejlere står bag, og som har stor bevågenhed i sejlermiljøet. Afstemning om den ærefulde titel finder sted
blandt Danske Tursejleres godt 9.000 medlemmer, og
tiltrækker sig naturligt også opmærksomhed fra de
danske lystbådehavne.
Dette år blev prisvinderen offentliggjort på Foreningen
af Lystbådehavne I Danmark (FLID) efterårskonference
i Fredericia med deltagelse af op mod 250 personer fra
det danske havnemiljø. Et meget naturligt og relevant
forum at hædre Årets Havn i al den stund, at det blandt
andet er FLIDs havne, der er i spil til checken på 5.000
kr. og den megen hæder og omtale, der også følger med
i kølvandet på titlen.
Det var 8. gang Danske Tursejlere kårede Årets Havn
ved en afstemning blandt sine medlemmer, men altså
første – men ikke sidste – gang på FLIDs konference.
For også i FLID mente bestyrelsesformand Søren Hald,
at stedet og anledningen var helt rigtig valgt.
– Aktuelt er vi 250 personer tilstede, der får vigtige input med hjem, om hvad vores brugere – altså blandt
andet Danske Tursejleres medlemmer – mener om
vores havne, og hvordan de vurderer, at vi præsterer
på service, faciliteter og oplevelser. Danske Tursejleres
prisen som Årets Havn er en gulerod for vores med-
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lemmer, og inputtene bruges aktivt af havnene, når de
planlægger nye tiltag og investeringer, lød det fra bestyrelsesformanden.

HAVNEN ER DYNAMO I LOKAL UDVIKLING

Der er store muligheder i de danske havne og i miljøerne omkring dem. Som lystsejler er man ikke kun interesseret i at ligge i en stor marina med alskens moderne faciliteter. Mange sejlere søger også destinationer,
hvor et autentisk havnemiljøet er forsøgt bibeholdt.
Danske Tursejlere har gennem årene været optaget af
at bakke initiativer op, hvor havnen igen er en dynamo
for udvikling, der skal trække flere turister, bosættere
og mere erhverv til lokalområdet.
Den politik er blevet tydeligere formuleret, efterhånden som de kommercielle aktiviteter i de gamle industrihavne langsomt er udtyndet, og lokalområderne
står med friarealer i havnene. Disse friarealer er attraktive i forhold til bolig- og kontorerhverv, hvilket sine
steder giver et konfliktpotentiale i forhold til forskellige maritime aktiviteter.
Danske Tursejlere har derfor i tiden efter 2013 arbejdet
for at havnen også bliver et sted, der skal huse bæredygtige erhverv, som fiskeri, forarbejdning, service og
turisme. Mangfoldigheder af brugere og rummeligheden i adgangen til havneområderne er for Danske Tursejlere nøglen til, at havnen kan blive en dynamo i den
lokale udvikling.

DANSKE TURSEJLERE MØDER OMVERDENEN

Gennem alle Danske Tursejleres 25 år har det at møde

medlemmerne ansigt til ansigt på bådmesser været i
højsædet. Organisationen debuterede på bådmessen i
Fredericia i 1993, og lige siden har bådmesserne været
et fast inventar i Danske Tursejleres årsprogram.
Der er skænket nogle kopper kaffe gennem årerne, og
utallige er de gode snakke, som har fundet sted på udstillingsstandene. For interessen for at høre om Danske
Tursejlere har været betragtelig, og der er da også gennem årene drøftet en del bådforsikring.
Både ambition og professionalismen i forhold til deltagelsen i bådmesserne er også vokset, og i dag har
Danske Tursejlere et udstillingskoncept, som er helt i
top, og som tilbyder mange forskellige aktiviteter for
nye som rutinerede sejlere. Og det tiltrækker mange
gæster.
Medlemsbladet ”Tursejleren” har også udviklet sig til
et meget læseværdigt magasin for sejleroplevelser i
Danmark. Bladet beskæftiger sig interesseret og engageret med alle de mange aspekter, som et maritimt fritidsliv kan byde på. Det handler om naturoplevelserne,
om fællesskaberne, om glæden for naturen og miljøet
og glæden ved at sejle. Tursejleren står vagt om sikker
sejlads og søsikkerhed og om tursejlernes rettigheder
og interesser. Det er desuden talerør for Danske Tursejlere i sejlerpolitisk sammenhæng.

TÆT PÅ KYSTNATUREN VED TURBØJERNE

2015 var året, hvor et unikt og spændende initiativ fra
Danske Tursejlere blev realiseret. I en årrække havde
det været organisationens store ønske at kunne udlæg-
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ge bøjer tæt ved de smukke danske kyster, hvor medlemmerne kunne ankre op og få en god og afslappende stund i naturskønne omgivelser. Men økonomi og
projektets store praktiske udfordringer havde sat bøjedrømmen på stand by.
Men med en økonomisk håndsrækning via et tilskud
fra Friluftsrådet blev det altså muligt at realisere etableringen af disse havets shelters i 2015. Udpegningen og
udlægningen af Turbøjerne foregik i et tæt samarbejde
med lokale medlemsklubber i de områder, hvor bøjerne skulle udlægges. Så MS Lone Stein kunne medio maj
2015 stævne ud på et 10 dage og 119 motortimer langt
togt fra basen i Skælskør. Foran skipper Henning Jensen og frue lå et 565 sømil langt togt rundt i de danske
farvande for at udlægge de første af Danske Tursejleres
Turbøjer på særligt udvalgte destinationer.
I år 2016 er der blevet etableret endnu flere Turbøjer i
et større sejladsområde. Desuden er Danske Tursejlere
og Dansk Sejlunion blevet enige om, at de to organisationers bøjer kan benyttes af alle medlemmer af én
af de to sejlerorganisationer. Det betyder, at som medlem af Danske Tursejlere er der mulighed for at benytte
de ca. 300 Turbøjer, som Danske Tursejlere og Dansk

Sejlunion i 2017 har udlagt i en række attraktive sejladsområder.

DE FØRSTE 25 ÅR

De første 25 års med Danske Tursejlere har været en
rejse, der blev startet af ildsjæle, som ville skabe de
bedste muligheder for tur- og fritidssejlere. Og som
gennem attraktive forsikringsordninger også ville tilbyde en økonomisk sikkerhed, når fritidslivet på havet
skulle udleves.
Historien har vist, at ildsjæle med ambitioner og viden
kan løfte en lille forening med sparsomme ressourcer
op til en landsdækkende seriøs organisation med gennemslagskraft. En organisation, der er respekteret for
dens ildhu, når det gælder om at tale tur- og fritidssejlernes sag.
Den rejse Danske Tursejlere har gjort, er værd at huske på. For selvom sejlerlivet leves i nuet, og Danske
Tursejlere har fokus rettet på nutiden og fremtidens
behov og muligheder, skal vi ikke negligere vores historie. Den har været med til at forme vores aktiviteter
og værdier. Og på den måde er den også med til at præge fremtiden. Vi skal fremad – men ikke glemme. 

Ebeltoft Havn

Generalforsamling i 1999
æum
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og frue 2002
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