
En flodtur i Europa kræver orden i både 
papirer og installationer 

 Personlige papirer  
Pas, duelighedsbevis eller bedre, Flodskipperbevis, VHF certifikat, VHF med atis code, er et krav fra CEVNI, 
de Europæiske flodmyndigheder. 

Lav en besætningsliste indeholdende fulde navn og adresse samt pasnumre. 

Ejerbevis/momsbevis  

Vi har fået lavet flotte billedejerbeviser gennem F.T.L.F. i Århus lidt dyre ca. 800,00 kroner, men du får ingen 
problemer med myndighederne og en af de 4 sider (laminerede) er momsbeviset, dette er meget vigtigt og 
bliver altid undersøgt. 

Forsikring  

Der skal være forsikringer der indeholder sejlads på de Europæiske floder og kanaler. 

Det blå EU sygesikringskort.  Vi har begge haft brug for det, mig i Holland og Lisbeth i Tyskland og uden 
problemer heller ikke efterregninger. 

Radioer  

VHF Atiscode (Automatic Transmitter Identification System). Vi har ombord to VHFer: En stationær med 
nødalarm og denne skal IKKE  have Atiscode da nødknappen derved ikke kan bruges. Den anden er en 
håndholdt hvor atiscoden er instaleret. Atiscoden  er det 9 cifrede MMSI nr. med et 9 tal forrest så ialt 10 tal 
og dette 9 første tal fortæller alle officielle VHF modtagere at du er Dansk. 

Husk! Nød og  arbejdskanal på floder og kanaler er KANAL 10.  

Udstyr  

Du skal have udstyr svarende til en Sjælland rundt pakke incl. en manuel lænsepumpe, (billigste plastik 
pumpe) fra BUE NET. 

Og du må godt have nødraketter ombord men du må ALDRIG bruge dem på floder og kanaler. 

En redningsvest pr. pers. til tilladte antal ombord vær sikker på at dine evt. kulsyrepatroner er inden for 
gyldighedsperioden, vores blev underøgt i Namu i Belgien. De var gode nok. 

 



 

Slusekrog 
Køb en slusekrog. Den sparer dig for en masse besvær. 

Oprydning  

Det er altid godt at have din båd og udstyr i orden, inklusiv rengøring og oprydning da det er det første 
myndighederne ser og en roddet båd opfordrer næsten myndighederne til et ekstra check. 

Med sejlerhilsner. 

Erling & Lisbeth. 

M/Y ARIES 

 

Læs også her: 

http://www.sejlsport.dk/media/62294/intro_til_kanalsejlads2.pdf 

 

http://www.pjusk.dk/index-2.htm 

 

 

 


