
 

 
 
 
Skal du med på S/Y BIA's sommertogt 2021? 

 
At sejle, er at leve, lidt omskrevet, men budskabet er nøjagtigt det samme! 
Den ro og nydelse der er ombord på S/Y BIA når motoren er slukket og sejlene er sat er svær at 
finde lige. 
Det er også derfor vi startede Foreningen S/Y BIA netop for at give den ro, nydelse og de 
oplevelser der netop er ved at sejle, til veteraner. 
Se de ledige pladser her. 
Lørdag den 17.07.2021. Randers – Aalborg. Dagssejlads 2 pladser. 
Onsdag den 04.08.2021. Fredericia – Svendborg. Dagssejlads. 1 plads. 
Lørdag den 07.08.2021. Svendborg – Vordingborg. Dagssejlads. 2 pladser. 
Lørdag den 21.08.2021. Køge – København. Dagssejlads. 2 pladser. 
Tirsdag den 24.08.2021. København – Helsingør. Dagssejlads. 2 pladser. 
Når skibet er ankommet i havn, skal gæsterne selv sørge for hjemtransporten eller afhentes ved 
sejlskibet. 
Tilmeldingen er absolut bindende. 

Sommertogt 2021 er foreningens store tur, som går rundt i det meste af Danmark. Togtet 

strækker sig fra lørdag den 17. juli 2021 til og med den 26. august. I den periode vil vi sejle cirka 

830 sømil (cirka 1.537 km.) og vi besøger 15 byer/øer. 

Vores mål for i år har været at besøge de 5 veteranhjem, der er i Danmark, og da vi jo er en 

sejlende foreningen, har målet også været at få sejlet langt og dermed se meget af vores smukke 

land fra søsiden.  



Alle veteraner, der har været udsendt for Danmark i international tjeneste, om du har været 

udsendt som soldat, politi, læge, sygeplejerske eller noget helt andet og som opfylder kravene for 

udlevering af et veterankort, kan deltage.  
 
Ønsker du at vide mere eller at komme med, så kan du se mere på vores hjemmeside 
https://www.sy-bia.dk eller skrive til os her på Messenger eller på mail kontakt@sy-bia.dk 
 

Sommertogt 2021 er foreningens store tur, som går rundt i det meste af Danmark. 

Togtet strækker sig fra Lørdag den 17. Juli 2021 til og med den 26. August, i den 

periode vil vi sejle cirka 830 sømil (cirka 1537 km.) og vi besøge 15 byer/øer. 

Vores mål for i år har været at besøge de 5 veteranhjem der er i Danmark, og da vi jo er 

en sejlende foreningen, har målet også været at få sejlet langt og dermed se meget af 

vores smukke land fra søsiden.  

Vi har på BIA en del ting som gøre at vi kan nyde det våde element, såsom 

paddleboards, våddragter, snorkeludstyr og gummibåd med motor, så vi kan nyde, 

finde ro og få lækre oplevelser sammen. 

Alle veteraner der har været udsendt for Danmark i international tjeneste, om du har 

været udsendt som soldat, politi, læge, sygeplejerske eller noget helt andet og som 

opfylder kravene for udlevering af et veterankort.  

Du SKAL fremvise dit veterankort ved påmønstring. Har du ikke et veterankort, kan du 

bestille det ved Veterancenteret, følge linket her… 

Alkohol & euforiserende stoffer. 
Det er forbudt at være påvirket af nogen former for stoffer, undtaget er, kun piller og 

olier der er udskrevet af egen læge eller psykiater. Ved mistanke om nogen former for 

påvirkning, har Skipper ret til at afvise person(er) og de vil IKKE have nogen ret til 

tilbage betaling af et evt indbetalt beløb. 

Det er forbudt at være synligt påvirket af alkohol på BIA når vi er i havn. Hvis man har 

drukket sig fuld i land, og skipper mener man er synligt påvirket af alkohol, vil man blive 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sy-bia.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CeugulIbrviZ_n55l0XDCgesfQphFcAAyk50JBi9RwBXOw3X9zhrRLnI&h=AT1P6hUUntvXQzJfryCR2C7Pl1RK01bXGckIywqeyHxNCn15OeIspd88J3zlANu7cxpqnrnmM8enOzlzXG4YbNhRpk5LFgFlrqKaYRYNoGNqRsRVYiuQbUcxtgAE_PP7z0AcTTs&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0In5ke6PyjOhhfZZzry3il3OPkNInFcFFWqb8zs_lDRuZLkDklEnQTM5DawWzUi2LdEHlKW0cLIoizVZCr4-foEbZRCB_Tv-NeD9tMeTBOribsNJTGoSVz3KzPgkeSBqvWuXM3LWn6Db7kcG9GF-1wJtXQikcIb3bjEK3KnCSoAw
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afvist, og overnatning vil være på hotel eller hvad gasten (dig) selv finder ud af, og selv 

betaler for. Skippers beslutningen står ikke til diskussion. 

Der må IKKE nydes nogen former for alkohol på båden, når BIA bruges i forenings 

øjemed, det er tilladt at nyde alkohol i land, i begrænset mængder. 

Enhver beslutning Skipper måtte have taget er gældende på stedet, måtte man have 

nogen indsigelser, er man velkommen til at klage til bestyrelsen for foreningen S/Y BIA, 

og den vil her blive behandlet. 

Regler for tilbagebetaling af depositum: 
Tilbagebetaling af depositum kan kun ske ved følgende årsager: 

• Turen aflyses pga vejrlig, eller anden aflysning i forhold til sikkerhed. 

• Uforudset nedbrud på BIA, så den pågældende togtdel ikke sejles. 

• Afmelding fra din side, senest 30 dage før den del af togtet du meld fra. 

Tilbagebetaling sker ikke ved følgende årsager: 

• Afmelding fra din side, senere end 30 dage før den del af togtet du framelder. 

• Brud på Foreningen S/Y BIA’ politik om alkohol og/eller euforiserende stoffer. 

(Det er altid, ene og alene Skippers der træffer denne beslutning og som er 

gældende) 

• Brud på S/Y BIA’ ordensregler. 

• Ved for sen påmønstring, i forhold til sejlplanen. 

Ordensregler. 
Alle tiltaler hinanden med respekt og i en ordentlig tone. 

Alle behandler hinanden med anerkendelse og respekt. 

Det forventes at der tages hensyn til sovende medgaster, specielt om aften. 

Alle hjælper til med rengøring, madlavning og vedligeholdelse. 

Efter endt sejlads den pågældende dag, er der igen der afmønstrer før båden er vasket 

ned, ryddet op og rengjort, og tilladelse fra Skipper er givet til afmønstring. 



Alle deltager i sejladsen i den grad de kan, har man nogen former for handicap, psykisk 

eller fysisk, skal Skipper vide det inden afgang, og der tages selvfølgelig de hensyn vi 

kan og skal, til hinanden. 

Enhver skal adlyde enhver ordre der gives af Skipper, i ethvert tilfælde hvor der er tale 

om sikkerhed. 

Det forventes at alle, er yderst opmærksom under sikkerheds-rundvisningen efter 

påmønstring. ALLE bruger redningsvesten, som minimum den grad der er udstukket af 

Skipper. 
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