Danske Tursejleres

Turbøjer

Når du fortøjer din båd ved én af turbøjerne, skal du være opmærksom på følgende
retningslinjer:
•
•
•
•

Benyttes en bøje, skal denne frigives til andet fartøj efter højst 24 timers benyttelse.
Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne
benytte én bøje, hvis maksimumbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning
beregnes som fartøjets vægt.
Benyttelse af en bøje sker på eget ansvar. Enhver skade på båd eller besætning,
der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion og
den tilsynsførende klub uvedkommende.
Benyttes samme bøje af flere både, er det en selvfølge:
At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge ved siden af hinanden, eller
om der skal fortøjes ved agterenden.
At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter
fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring osv.)

Når du opholder dig ved én af Danske Tursejleres
turbøjer, beder vi dig være opmærksom på
følgende ting:
•

•

•

Smid ikke affald i vandet, opbevar det i
stedet forsvarligt om bord, indtil du kommer
i land og har mulighed for at benytte affalds
spande. Saml ligeledes andet affald, du 		
støder på, op – også selvom det ikke er dig,
der er synderen.
Respekter dyrelivet i området. Undgå at 		
komme for tæt på og nyd i stedet dyrene 		
på afstand. Du kan risikere at forstyrre midt i
f.eks parringssæson og fødesøgning, hvilket
kan have store konsekvenser.
Respekter andre sejlere. Hold en god tone 		
ved turbøjerne og hjælp hinanden. Der skal
være plads til alle på havet!

Spørgsmål og svar om turbøjerne
Hvor stor må en båd være for at benytte turbøjerne?
Turbøjen er normalt sikker for både op til 15 ton i fint vejr.
Hvor stort er turbøjens anker?
Ankeret er en P-ring på ca. 100 kg som graver sig ned i havbunden.
Hvor lang er kæden mellem anker og turbøjen?
Det er en 13 mm stor stålkæde på ca. 10 meter, der forbinder P-ringen og turbøjen.
Hvad er vanddybden, hvor turbøjerne ligger?
Turbøjerne ligger normalt ved en vanddybde på 2,5 – 3,0 meter.
Hvorfor ligger turbøjerne ikke ved en større vanddybde?
Fordi turbøjerne kun er beregnet for mindre skibe med en lav dybgang.
Må turbøjerne benyttes ved pålandsvind?
Det anbefales kun at benytte turbøjer ved fralandsvind af hensyn til risikoen for grundberøring.
Hvor lang en fortøjning anbefales når turbøjen benyttes?
Afhængig af bådens størrelse og vejret anbefales en fortøjning på 4 – 8 meter.
Kan man benytte turbøjerne i blæsevejr?
Det anbefales ikke at benytte turbøjerne ved blæst eller kraftige dønninger/bølger.
Hvad skal man iagttage inden en turbøje benyttes?
Hør altid lokal vejrudsigt, vær opmærksom på vinddrejninger eller ekstremt lavvande.
Skal man bruge ankeralarm i bådens GPS-instrument?
Det kan absolut anbefales at bruge GPS’s ankeralarm – specielt ved overnatning ved en turbøje.
Hvordan fortøjer man flere ved den samme turbøje?
Den først ankomne båd beslutter om man skal fortøje stævn til hæk eller langskibs.
Skal man fortøje ved nederste ring på turbøjen eller i den øverste ring?
Producenten af turbøjerne anbefaler at fortøje ved den nederste ring, men da det er en gennemgående
jernstang, finder vi det fuldt forsvarligt at fortøje ved den øverste ring i stille vejr.
Er det kun medlemmer af Danske Tursejlere, der må benytte turbøjerne?
Bøjerne kan frit benyttes af alle medlemmer af Danske Tursejlere eller Dansk Sejlunion samt alle andre
fritidssejlere.
Må medlemmer af Danske Tursejlere benytte turbøjer udlagt af Dansk Sejlunion?
Ja, medlemmer af Danske Tursejlere må frit benytte turbøjer udlagt af Dansk Sejlunion.

Find turbøjernes placering på turbøjekortet på www.dansketursejlere.dk - her kan du også downloade
positionerne i listeform. Du kan også finde turbøjernes positioner på Dansk Sejlunions app ’Tursejler’.
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