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Drømmen om Pomfritten 
 

Pomfritten er en båd der åbner armene for dem for dem der gerne 

vil sejle, men måske ikke har muligheden for det på anden vis.  

Pomfritten får med tiden flere og flere gode venner.  

En mangfoldig flok:  

 

Nogle tager på tur i weekender og ferier. 

Nogle sejler ud i solnedgangen på en hverdag. 

Nogle sejler kapsejlads.  

Nogle arbejder i en institution eller forening og kan tage elever, 

indsatte eller andre grupper ud. 

Nogle er erfarne sejlere og tilbyder Pomfrittens uerfarne venner at 

lære fra sig.  

Nogle drømmer om at sejle men har brug for støtte til at tage de 

første skridt. 

Nogle har hænderne godt skruet på og er klar til at hjælpe hvis 

noget trænger en kærlig hånd.  

Alle bidrager positivt til Pomfritten; nogle kan hjælpe med betaling 

af Pomfrittens leveudgifter, nogle kan bidrage på anden vis. 

Alle passer godt på sig selv, hinanden, Pomfritten og Havet. 

 

Med tiden får Pomfritten en venneflok der glædeligt, indbyrdes og 

selvstændigt tager sig af den.. 

  

  



   
 

Beliggenhed 

 

Svanemøllen Havn, København 

 

 

 

 

Der er parkering, toilet, bad og drikkevand i umiddelbar nærhed af Pomfritten. 

  



   
 

Fakta om Pomfritten 

Bådmodel X99 (X-yacht) 
Byggeår 1986 
Motor Indenbordsmotor diesel motor 

10 HK Bukh 
Brændstoftank 30 liter (med tankmåler) 
Dybgang 1,75 m 
Længde (LOA) 10 m 
Bredde (max) 3 m 
Deplacement 2980 kg 
Ståhøjde om læ 1,80 m 
Skrogmateriale Glasfiber 
Sejl 1 storsejl 

1 fok 
1 spieler  

Redningsveste 3 selvoppustelige (Skippers ansvar at kontrollere) 
5 skum svømmeveste 

MOB-udstyr En MOB-redningskrans monteret på agter-pulpit 
Brandmateriel 1 pulverslukker 

1 brandtæppe 
Førstehjælp 1 ældre Falck-kit 
VHF, AIS Intet endnu 
Lanterner Sammensat lanterne i mast  

Ankerlanterne 
Navigation 2 Silva kompas m. belysning 

Kortplotter – Raymarine A7 Series 
Ekkolod 
Log 
Vindmåler 

Anker Ja 
Køjeplads 1 køje i stævnen (1 person eller 2 kærlige) 

2 enkeltkøjer i salonen 
Agter-stikkøje (2 personer eller 3 kærlige) 

Toilet Ja, manuel pumpe. 
Kabys Gaskomfur med 2 blus 

Vandhane og vask 
Service Tallerkener, skåle, kaffekopper og bestik til 6 personer 

Køkkenknive, skærebræt, kartoffelskræller 
2 gryder og 1 pande 

Forsikring Ansvar, kasko og passagerforsikring ved Pantaenius 
Skipper har al information 

 



   
 

Hvordan kommer jeg ud at sejle i Pomfritten? 
 

Der er overordnet to måder at komme ud at sejle med Pomfritten: 

(1) Bliv Skipper på Pomfritten - for dem med erfaring 

(2) Tag med en Skipper eller instruktører ud – for de uerfarne og erfarne 

(1) Bliv Skipper på Pomfritten: 

Som Skipper på Pomfritten har du lov til at booke Pomfritten og bruge den på egen hånd med din 

helt egen besætning. Skipper-rollen indebærer et ansvar og det kræver derfor lidt erfaring for at 

kunne blive Skipper på Pomfritten. Skriv endelig til Marc, hvis du har lyst til at blive Skipper. 

Procedure for Skippere: 

Se hvornår Pomfritten er ledig her: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=o80temcgg1pn1dsugci4nit62k%40group.calendar.googl

e.com&ctz=Europe%2FCopenhagen 

Book Pomfritten ved at skrive en mail med ønsket bookingperiode, samt hvilket navn og 

telefonnummer der må fremgå af bookingen i kalenderoversigten til: 

  marc@havetshojskole.dk 

Telefonnummeret oplyses således Skippere kan kommunikere internt direkte ved evt. 

behov for overlevering eller tvivl. 

Eksempelvis må man gerne booke en uges ferie i Pomfritten i sommerferien. 

 (2) Tag med en Skipper eller en Instruktør ud 

Hvis man er begynder eller endnu ikke er erfaren nok til at blive Skipper, kan man 

komme til søs i Pomfritten sammen med en Skipper eller Instruktør. Man kan lave et 

opslag i Facebook-gruppen og fortælle om ens ønske og håbe på at en Skipper eller 

Instruktør kontakter en. Alle er frivillige, så bliv ikke skuffet hvis det ikke lykkes med det 

samme.  

På sigt håber vi at have en gruppe Skippere og Instruktører, som tilbyder sejladser 

løbende. Det kan være ture med fokus på sejladstræning, oplevelsen til søs, noget helt 

tredje - eller en god kombination  

  

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=o80temcgg1pn1dsugci4nit62k%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FCopenhagen
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=o80temcgg1pn1dsugci4nit62k%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FCopenhagen
mailto:marc@havetshojskole.


   
 

Det positive bidrag til Pomfritten 
 

Pomfritten er et non-profit foreningsbaseret projekt. Det er ikke sat i verden for at tjene 

penge. Alligevel kræver det økonomi at holde Pomfritten klar til eventyr. Derfor tager 

Pomfritten imod donationer til at dække projektets udgifter. Derudover vil foreningen 

søge sponsorater til at få økonomien til at hænge sammen. Udgifterne ser således ud: 

Forsikring: 5.876 DKK 

Udgifter til havn: 12.746 DKK 

Vedligehold og uforudsete omkostninger: 11.500 DKK 

Afskrivning på båd (5%): 5.750 DKK 

Årlige udgifter totalt: 35.872  DKK 

Donationer gives på: Mobilepay 2967JL – der vil løbende blive givet en status på 

økonomien i Facebook-gruppen ”Pomfritten – din og Havets ven”. 

 

Denne løsning er valgt, da Kickstarter og lignende services tager 8-13% af de indsamlede 

beløb i gebyrer. 

Vigtigt: En økonomisk donation er ikke et krav for at bruge Pomfritten. Pomfritten er for 

alle. Også dem der ikke har luft i økonomien. Måske de så har overskud på andre konti til 

at bidrage på anden vis…  

Også vigtigt: Giv ikke donationer med forventning om fremtidig glæde. Der må ikke 

opbygges psykologisk gæld i projektet. Måske Pomfritten pludselig forsvinder. – Så må 

ingen have penge i projektet som var lagt med en forventning om noget fremtidigt.  

 

Der tages på intet tidspunkt penge ud af projektet. Såfremt der indsamles mere end 

33.125 DKK, kommer de i foreningskassen og tilbage til Pomfrittens venner på en eller 

anden vis. 

 

 

 

 

 

 



   
 

Foreningen Havets Højskole (Non-profit) 
 

Foreningen er stiftet med drømmen om at skabe fællesskab i Havets og 

Højskolens ånd. 

 

Foreningens formål er, at: 

- fremme interessen og kompetencer inden for sejlads 

- virke for godt sømandsskab og sikkerhed til søs  

- fremme fællesskab og dannelse  

- lette adgangen til at komme ud at sejle 

- skabe positive kulturbærere og gode oplevelser til søs  

- udføre sine aktiviteter bæredygtigt og i tråd med FN’s Verdensmål 

- bidrage positivt til sin omverden generelt 

 

Aktiviteter i foreningen, bl.a.: 

- Åben sejlads i Pomfritten (KBH) og Snøvsen (Aarhus) 

- Højskoletogter i Danmark 

- Højskoleevents 

o Foredrag (Online og fysisk) 

o Aktiviteter på land 

- På sigt: En jordomsejling i 3 større sejlbåde 

 

  



   
 

Skader 
 

Er der gået noget i stykket under jeres sejlads? 

Som udgangspunkt er mantraet ”If you break it, you fix it”.  

Dog kan der være situationer hvor en skade var helt uden egenskyld eller man måske 

ikke har evnerne til at løse problemet. Måske kan en anden ven af Pomfritten overtales til 

at afhjælpe problemet? Prøv i Facebook-gruppen.  

Og ellers, tag en dialog med Marc.  

Men ansvaret for reparationen ligger hos den Skipper, der var ombord da skaden skete. 

  



   
 

Sikkerhed ombord 
 

Det er ultimativt Skippers ansvar at sikre sikkerheden ombord – herunder at Pomfritten 

er i den fornødne stand til at kunne sejle sikkert i hver sejlads.   

Information kan findes gennem Sejlsikkert-kampagnen: www.sejlsikkert.dk 

 

 

  

file:///C:/Users/marcs/Dropbox/båd/Snøvsen/www.sejlsikkert.dk


   
 

Billeder 
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