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Nyhedsbrev til medlemmer af Dansk Vega Klub. Redaktionen afsluttet: Februar 2017

Deadline til næste nr. af Veganyt 1. april 2017.

Vi tager til Harwich næste år.



Kære Vegasejlere – Godt nytår

         Ja så blev det både jul og nytår – som tiden dog løber.

         Indtil nu er vi sluppet rimeligt let gennem vinteren og jeg håber, at ingen af jer har haft problemer i 
forbindelse med januars stormflod. De fleste har forhåbentligt deres både stående sikkert på land og er
måske allerede i fuld gang med at planere forårets arbejde på og udfordringer med båden. 

         Allerede d. 20’ende januar holdt vi årets første bestyrelsesmøde, hvor vi skulle have endeligt styr på 
både medlemsmødet i Hou og på generalforsamlingen, der, som sædvanlig, afholdes i Ishøj Strand. I 
kan finde yderligere information på hjemmesiden, ligesom alle gerne skulle have modtaget en info-mail
om disse arrangementer.

         Jeg synes, at det har været et fantastisk år med mange aktiviteter, både i klubben og bestyrelsen, 
hvilket jeg håber, at I, som medlemmer, også har bemærket.

        
      

         Som tidligere nævnt arbejder vi i bestyrelsen videre med både hjemmeside og koordinering af 
arrangementer, så vi kan få lidt mere glæde af hinanden hen over sejlsæsonen. Følgende events er p.t. i
spil: 

     1.  Svendborg  Fyn Rundt
      2.  Sjælland Rund på Indersiden (Issefjord og Roskilde Fjord)
      3.  Orø Rundt.
       og glem ikke at benytte platformen ’Keep Sailing’ til at holde kontakten vedlige med andre 
       Vegasejlere under de hyggelige sejladser hen over sommeren.

    

       Desværre trækker Ingolf sig fra redaktørjobbet for både VEGA-Nyt og koordineringen med svenskerne af
       VEGA Bladet, efter lang og tro tjeneste. Derfor søger vi nu en afløser, der med interesse og gå-på-mod
       kan påtage sig disse opgaver. 

       Og, som altid, modtager vi gerne alle former for inputs, historier og erfaringer til vores Vega-nyt.

God sejlersæson til alle. 

Med venlig hilsen
Formand for Dansk Vega Klub
Niels Engell
V-2268 Disse, Holbæk



Dagsorde for Generalfsamling
Ishøjd. 11/03-2017

Dagsorden iht. vedtægter:

Valg af dirigent og referent.

Optællingaf stemmeberettigede (John)

Formandens beretning til godkendelse (Niels)

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (Henning)

Kontingent (Henning)

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant

Niels Engell (Villig til genvalg)

Søren Nerup (Villig til genvalg)

Robert Hansen (Villig til genvalg)

Mikkel Lundahl (suppleant) (Villig til genvalg)

Valg af 2 revisorer + 1 suppleant

Urban Jensen (Villig til genvalg)

John Johansen (Villig til genvalg)

Vilhelm Krause (suppleant) (Villig til genvalg)

Indkomne forslag – p.t. ingen

Eventuelt



Referat af bestyrelsesmøde d. 20/01-2017 kl. 16:30

Sted: Holbæk Marina, Tursejlernes Lokaler 
Tilstede: Niels Engell, Robert Hansen, Henning Adrian og Søen Nerup
Afbud fra Jacob Og Mikkel

Godkendelse af sidste mødereferat

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 25/11-16 blev godkendt

Dagen emner:
Medlemsmøde Hou Tovholder: Ingolf - melder alt klart
1. Hvad mangler ? Intet
2. Fotokonkurrencen (udvælgelse af billeder) Bestyrelsesmedlemmerne sender deres valg til 

Robert i løbet af weekenden. Han sender resultat til Jacob og Niels.
3. Projektor (Robert) Er klar.

Generalforsamling Tovholder John Han har bestilt lokaler
Dagsorden iht. vedtægter
1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: John ? Alle enige om John
Referent:  (Robert/Leif ?) Bedste valg Leif - til nød Robert

2. Konstatering af stemmeberettigede (John)
3. Formandens beretning til godkendelse (Niels)
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (Henning)
5. Kontingent (Henning)
6. (Gen-)Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant

a. Niels Engell genopstiller ? 2 år Ja
b. Søren Nerup genopstiller ? 2 år Ja
c. Robert Hansen genopstiller ? 2 år Ja
d. Mikkel Lundahl (suppleant) genopstiller ? 1 år ? Niels undersøger 

(PS: ja)

7. (Gen-)Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
a. Urban Jensen genopstiller ? 1 år
b. John Johansen genopstiller ? 1år
c. Vilhelm Krause  (suppleant) genopstiller ? 1 år 

Niels undersøger for ovennævnte (PS: ja)

8. Indkomne forslag – p.t. ingen
9. Eventuelt
10.  Projektor (Niels) Robert har projektor

Underholdning efter G/F
1. Robert Har fået bekræftet, at Claus Høj Jensen kommer og holder foredrag om Sejl, Rig & 

Sejlads

Vegabladet: 
1. Status  



2. Ingolf -  Ny mand til posten ? 
3. Svenskerne – og tyskerne Kontakten skal vedligeholdelse og udbygges. Niels har forsøgt at 

få kontakt til Gerhard Stroeh om artikler fra ’VEGA Mitteilungen’ 
Det svenske Nytårs glansnummer er blevet forsinket. Udkommer ultimo februar. Vi bestiller
et antal til fremlæggelse ved generalforsamlingen.

4. Næste udgave af VEGA-Nyt: deadline hertil er 1/2

Kontingent :
Der var forslag om at fastholde de 250 Dkr. Alle var enige.

Hjemmeside:
Jacob – skal der flettes noget ind i formandens beretning ? Bortfaldt

Keep-Sailing:
Det blevet besluttet at yde et sponsorat på 500 kr.  Er dette sket ? Henning havde ikke 
overført, men ville gøre det snarest

Memory stick:
Noget nyt ?  Ikke noget at bemærke

Velkomst hilsen:
Noget nyt ? Ikke noget at bemærke

Medlem af DSU:
Jakob ? Ikke behandlet

Alu-vinduer
Status vedr. Søren
Søren berettede, at en faldet fra og var erstattet med tre andre, så vi er oppe på 17 sæt, 
Klubbens konto bruges til samle indbetalinger, Henning holder øje, første rate skal falde inden
½. Flere har meldt sig til transportere videre rundt i verden.

Hvad er værdien af Vegaklubben:
Visioner blev udsat til januar. Skal der noget op på G/F En god ide tage Jacobs skrift med i 
beretning

Eventuelt:
Husk at medbring jeres forsikrings policer til næste møde, så vi kan sammen ligne. 

Robert havde husket sit indbetalingskort, men ikke policen så forsikringssum var et gæt. 
Andre måtte ty deres smartphones for se hvad de betalte. Med denne mangle på info, må 
dette punkt tages op igen.

Robert V2258

 



Dagsorden ifb.
VEGA-møde i Hou d. 28/01-2017

VEGA-møde: kl. 10-12
Velkomst
Valg af ordstyrer
Valg af referent

Kort gennemgang af dagsordenen for den kommende G/F i Ishøj
Personer på valg (alle på valg genopstiller - men nye kandidater modtages gerne)
Gennemgang af foreløbig årsregnskab
Forslag til behandling på G/F (deadline 31/01-17)

Kort gennemgang af Klubbens aktiviteter i 2016
Ejerbeviser  (der er udleveret 16 beviser – og 1 er på vej)
VEGA-bladet og VEGA-Nyt  (husk: bladene bliver ikke bedre end det medlemmerne gør dem til)
Forslag til nye redaktører – både til VEGA-Nyt og VEGA-bladet 
Kommentarer til VEGA Nyt

Klubbens mål og visioner
Vedtægternes § 3
At varetage Vega klassens interesser
At vedligeholde og styrke kontakten mellem Vega ejere . . . Keep Sailing
At styrke mulighederne og interessen for langturs- og kapsejlads
At udbygge samarbejdet med Vegaklubber i andre lande

Kommende aktiviteter
Hvad ønsker medlemmerne
Fællesture, SRPI, Svendborg, Orø rundt
IFR 2022 ideer – opsparing – hvem/hvad/hvornår

Fotokonkurrence

Jørgen fortæller om Lady Day

Frokost: kl. 12-13
Åbent møde: kl. 13- 
Foredrag ved Henning Wermuth om sikkerhed til søs         

                



                 

Kort referat fra Medlemsmøde i Hou den 28/01

Formanden bød velkommen og takkede Ingolf for at have organiseret det.
Han bad sekretæren om at være ordstyrer og at tage noter til et kort referat, og det er du nu læser.

Niels gennemgik dagsorden for den kommende G/F i Ishøj. 
Han udtrykte et ønske om at yngre medlemmer i Vegaklubben ville stille op til Bestyrelsen, da vi har
oplevet og følt hvilken energi det kan give. Bestyrelsen kan eventuelt udvides til mere end 5 
medlemmer. Han udtrykte samtidigt en tak bestyrelsen og John for indsatsen i det forløbne år.
Indkaldelse til G/F udsendes uge 7
Det ”ikke ”reviderede regnskab blev fremlagt og uddybet, specielt resultatet fik et par ord på vejen: 
der var overskud, som bl.a. var fremkommet ved, at Vegabladet ikke længere spiste ’det hele’. 
Kontingentet ville blive foreslået fastholdt på 250 kr./år. Overskuddet vil indgå i opsparing til IFR I 
Danmark 2022.
Emner til hvor IFR kan afholdes søges, blandt andet har Svendborg, Kalundborg og Holbæk været 
nævnt. 

Gennemgangen af klubbens aktiviteter i 2016
 I Forbindelse med IFR 2016 opstod der et behov for et dokument der kunne bekræfte ejerskabet af 
ens båd. Derpå udviklede bestyrelsen vores ejerbevis, 16 stk. er udleveret på nuværende tidspunkt.

Vegabladet og VEGA-NYT, det nye tiltag som til dels erstatter Vegabladet.
Der forsøges på at udgive VEGA-NYT hver anden måneden. Medlemmer opfordres til at bidrage 
med indlæg og andet, bladende bliver ikke bedre end det medlemmerne gør dem til. Samarbejde 
med de andre VEGA blade er så småt kommet i gang. Det er lige det med at oversætte som vil koste 
lidt tid. 
Ingolf, vores nuværende redaktør, har valgt at stoppe, så der en plads til en eller to, som kunne 
tænke sig at strikke udgivelsen VEGA-NYT sammen og være med til at udvikle det yderligere.
Der var meget stille, da der blev spurgt til Kommentarer til VEGA-NYT.

Herefter fremlagde Niels et oplæg til Stratetisk udvikling af VEGA-klubben, som var udarbejdet af 
Jacob, S/Y Havheksen. Oplægget tog sit udgangspunkt i Vedtægternes §3:

Klar tekst, vi skal bare byde ind med stort og småt.

Keep Sailing blev anbefalet som et værktøj til se hinanden, mødes og, som et af medlemmer 
nævnte, er der nu en gruppe funktion i Keep Sailing, måske kan den bruges til lokale træf.



MEN hvad ønsker vi? Her fulgte en kort debat. Jeg spurgte min sidemand Morten fra Ålborg: Han fik
ikke rigtigt sejlet nok i Vega’ en. Kunne du finde på at sejle til Anholt for at mødes med andre 
Vegaer? Jo, det ville være en plan svarede Morten. Andre tænkte videre med Gruppefunktionen i 
Keep Sailing, at lave lokale tiltag. Gode frugtbare tanker, så er der kun tilbage at sætte dem i værk. 
Kunne måske finde fællesnævner for aktiviteter som vi ville deltage i.

              

            

              1. Svendborg Classic ( det er ikke en øl, men en kapsejlads for ældre træ-og glasfiberbåde) i august.

              2. Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI)

              3. Orø rundt.

Altsammen noget vi vi kunne finde en fællesnævner for: Samværet med andre Vegaer ved disse         
events

              
 Fotokonkurrencen: Der var efter bestyrelsens afstemning 16 billeder på valg.
I skæret fra projektoren blev der stemt på hvilke billeder der skulle videre i  foto konkurrencen.
Resultat kan ses på næste side.
 
Jørgen fra Lady Day kunne berette at hans gode Vega skulle på værft i den kommende uge og have
lavet fiber arbejdet og coates, resten ville han selv stå for. Så jeg tænker han får mange fornøjelige
timer i selskab med Lady Day, inden hun atter føler vandet på sit skrog.
Det er bare skønt høre om et sådan kammeratskab, lad mange sømil forbinde dem.

Efter en god frokost, som Ingolf havde søret for, måtte vi gøre plads til extra tilhører, for Henning
Wermuth  underholdt  om  bådelektronik,  og  dennes  betydning  for  sikkerhed  til  søs.
Henning fortalte om det sidst nye og den udvikling der er foregået inden for marine-elektronik
gennem  de  sidste  20  år,  Meget  spændende  og  informativt,  men  desværre  er  systemerne
efterhånden blevet meget avancerede og dermed også dyrere.
Gasinstallationer skal være i orden pointerede Henning. 
De personlige ting som PLB, MOB, ERPIB er derimod kommet ned i pris, men hvad koster et liv. 

Klokken 15:35 takkede vi Henning for det gode indslag.

Der var mange aktive hænder ved oprydning, tak for en fin dag.

Robert

             



Fotokonkurrence
Billedvalg ved medlemsmødet i Hou d. 28/1-2017

Stemmefordeling: XII: 10 VIII: 9 IV: 8 XXV: 5 X: 4 XX: 4



Nyt ror på VEGA’en ?
Når man kigger på indholdet i Alt Godt fra Havet så findes der flere artikler om hhv. spaderor og hækror - 
og løber man VEGA-bladene igennem finder man endnu flere.
Hvorfor finder man på at lave så gennemgribende ændringer? Det er fordi, at VEGA ‘en er en noget 
selvrådig ’gammel dame’, når der skal manøvreres i snævre havne ved lav fart. Nogle VEGA-ejere ’synes’ at 
have styr på det mens andre hjælper til med at skubbe og trække lidt i pæle, tovværk og andre både. 
Forlæns skal man op på 1-1,5 knob (ca. 1 m/s) for at have styrefart og baglæns er der vist slet ikke noget der
hedder styrefart. 

Før man kan gå rigtigt i gang med projektet skal man have styr på, hvordan man kan installere roret så 
funktionen bliver optimal. Dette kræver en hel del skitser og opmålingsarbejder. 

                                                                        

           

               

’Et ror er ikke bare et ror. Der skal bl.a. tages højde for: 
Placering af roret så der opnås tilstrækkelig frigang i forhold til skruen og så roret rent faktisk kan styres fra
cockpittet
placeringen af rorets hydrauliske centrum, 
afstand fra rorets hydrauliske centrum til bådens hydrauliske centrum, som er bestemmende for det
moment, som får båden til at dreje.
ønsket ’servo’-effekt. Servo-effekten, som ønskes for at lette trykket på rorpinden under sejlads, afhænger
bl.a. af rorarealet foran ror-akslen i forhold til arealet bag og af afstanden fra rorets forkant til skruen (ved
motorsejllads). 
Efter at have puslet med tanken et stykke tid kørte jeg ind til JEFA i Greve, som bl.a. laver spaderor og 
rorlejer til forskellige bådtyper. Her skal man lytte godt efter råd fra den professionelle men også selv have 
styr på, hvordan man forestiller sig roret monteret. 
Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om et ror, som burde passe, se figur 3. Vær opmærksom på at 
der skal skæres et lille hjørne af toppen af roret ind mod kølen på grund af bundens hældning.

Fig.1 Første indtegning af bådens 
rorpindslejer

Fig.2 Gennemføring og 
rorpindslejer



          

                                                                          

 

                     Fig. 3 JEFA’s oplæg til rorudformningen

 Hvis man kigger nøjere på figur 3 kan man se, hvordan JEFA foreslog at løse skroggennemføringen og 
montagen af lejerne. JEFA leverer simpelthen et bundrør (bøsningsrør) med et fastgjort drejeligt nåleleje i 
bunden og et løst ditto til montage i toppen af rorakslen. De angivne rormål er bestemt af JEFA mens de 
angivne bøsningsmål og roraksellængder opgives af køberen. Det er vigtigt at bøsningsrørets længde bliver 
så lang, at toppen slutter 15-20 cm over bådens vandlinje, idet der ikke udføres yderligere tætninger af 
rorgennemføringen.

Den tidligere ejer af vores båd havde fået flyttet den oprindelige rorpind fra bunden af cockpittet op til 
overkanten af den agterste kistebænk. Da der var lavet forstærkninger i kistebænkslåget under 
rorpindshovedet valgte vi at bibeholde denne placering til det nye ror.  Når alt er mærket op – og 
kontrolleret flere gange – så er det tid til at tage fat med værktøjet                                                                           

                    

Fig.4 Eksisterende rorpindsplacering



Før jeg gik i gang med selve arbejdet på båden støbte jeg et låg af fiberglas på toppen af bøsningsrøret og 
borede derefter et hul i dette låg, som passede med rorakslens diameter, se figur 5. Mest fordi det så 
pænere ud, men også fordi jeg på den måde fik mulighed for at få en ekstra bæreflade for roret - og for ikke 
at have et stort åbent rør, hvor møg og snavs kunne falde ned i.

Alt i den agterste kistebænk fjernes og med et kopbor, af passende diameter, bores der udefra lodret op i 
bunden (hvis der bores indefra er det, på grund af bundens V-form, svært af få en ’fiksering’ af centerboret, 
som derfor vil have en tendens til at ’løbe’). 
Hullet skal have en diameter svarende til bøsningsrørets udvendige diameter
plus ca. 10-15 mm. Hvis hullet bores for lille vil det være svært at sikre en
efterfølgende korrekt udfyldning af tomrummet mellem bøsningsrøret og
bunden, se figur 6.
Bøsningsrøret fikseres i den rigtige position, højde og retning.  Jeg brugte 3
’halve’ tøjklemmer som kiler, placeret med ca. 120⁰ imellem. Bøsningsrøret
blev justeret i højden, så det var ca. 1 cm under bunden ind mod kølen. Planen
var at jeg ville afslutte montagen end en dråbeformet ’hæl’ for at forbedre
vandflowet omkring rorakslen, se figur 7.

Og så er det bare at gå i gang med at få bøsningsrører støbt fast. 
Husk: Læs og følg fabrikantens anvisning og udvis stor omhyggelighed for
der er store kræfter på spil når først der kommer fart på gennem vandet. Og husk grundig rengøring af 
flader og kanter.
For at sikre at intet flytter sig under støbearbejder er det en god ide at have
en rundpind i rorakslens diameter stukket op i bøsningsrøret og fikseret
bedst muligt i toppen.
Jeg brugte West System 105 med filler 403 og 404. Arbejdet foregik i koldt
vejr så jeg kunne bruge almindelig hærder og støbe ’vådt-i-vådt’ med 4-6
timers mellemrun. Da hele mellemrummet mellem bøsningsrør og skrog var
fyldt helt ud begyndte jeg at støbe med ilægning af glasfibermåtter. Der er
vel støbt 6-7 lag på indersiden af båden.
Samtidigt med arbejdet inde i båden begyndte jeg at støbe den tidligere
omtalte ’hæl’, figur 7. Som fyldmateriale brugte jeg hér udelukkende  filler
404.

fig.5 Toppen af 
bøsningsrør

Fig.6 Frigang mellem 
bund og føringsrør

Fig.7 Hælen ved 
gennemføringen



Så var det tid for det øverste rorleje. Tilsvarende til det nederste rorleje så udsættes det øverste rorleje også
for store kræfter og det er derfor meget vigtigt at sikre sig et solidt fundament også for dette leje. 

Samtidigt er det det øverste leje, som bærer selve vægten af roret idet rorakslen ligger løst i 
længderetningen i begge lejer. Hvis I kigger på figur 9 så bæres roret af en fikseringsring, som fastspændes 
på akslen med pinolskruer (kan anes på figur 2). Fikseringsringen  ligger an på en teflonring, som igen ligger 
direkte oven på lejets topflage (den sorte ring med gafa-tape på).

Til start fastgjorde jeg 2 stk. 15x15x4 mm aluminiumsvinkeljern hen
over den agterste kistebænk. Disse blev skruet solidt fast i
kistebænkskonstruktionen. Herefter fastgjorde jeg en støbebund
(tynd træplade) under vinkeljernene. Efter en meget grundig
rengøring af alle flade og kanter begyndte jeg så støbningen af en
konsol hen over kistebænken. Igen med West System 405, almindelig
hærder og ilæg af glasfibermåtter. Konstruktionen er vel  i alt ca. 15
mm tyk.

Her ses det færdige resultat i kistebænken med top og bund.

                                                                              Fig. 9 Den færdige kistebænk
        
Så stod der kun tilbage at prime og bundmale roret og det nedslebne område omkring 
skroggennemføringen: 5 gange primer og 3 gange bundmaling før det hele kunne samles og tages i brug. 

Konklusion:
Et stort arbejde og et pænt resultal, som vi har haft stor glæde af siden indsatsen i 2008. Båden er fortsat 
lidt besværlig at bakke med, men opfører sig næsten som en motorbåd, når der skal ’vendes på en tallerken’
eller under langsom sejllads fremad. 
Jeg fornemmer også, at båden, alt andet lige, sejler en smule hurtigere da rorets momentarm ved styring og
kursændringer er blevet længere og rorets ’tværmoment’ (og dermed bremsevirkning) dermed tilsvarende 
mindre.

Fig.8 Lejekonsollen over 
kistebænken



Hvad gjorde vi med det gamle ror? 
Det lod vi sidde. De første 2 år sejlede vi med det gamle ror fikseret i ligeud-stillingen. Fikseringen 
bestod i en kraftig bolt gennem det oprindelige akselhoved i bunden af cockpittet. Efterfølgende 
blev det gamle rorblad sat fast med epoxy-masse til skroget.

E  r der slet ikke nogen ulemper:
Jo, selvfølgelig er der det.
Rorlejerne er så letløbende, at man under bakning skal holde godt fast i rorpinden for ellers kan roret slå 
helt rundt og støde på skruen. For at undgå dette har jeg efterfølgende monteret 2 ’rorstop’, som forhindrer
et rorudslag ud over ca. 80⁰ 
Herudover betyder de meget letløbende rorlejer, at der til stadighed skal holdes i roret under sejllads for 
ellers flytter roret sig i forhold til vand og strøm. Denne ulempe har jeg reduceres ved at montere en 
friktionsbremse, bestående af et kraftigt læderbælte rundt om akslen, som så kan strammes eller slækkes 
efter behov under sejllads.
Det sidste minus er, at der, under motorsejllads, kan opstå lette svingninger i rorpinden. Dette skyldes 
skruens/skrueakslens forskydning væk fra bådens centerlinje, men det er, mig bekendt, et velkendt VEGA-
fænomen.
Det færdige resultat:

                                                                             Figur 10 Det færdige resultat

Eventuel opfølgning:
Skulle der være interesse for at se resultatet 1:1 så afholder jeg gerne et ’åbent båd’ arrangement i det 
tidlige forår, f.eks. ultimo april. Eventuelle interesserede kan sende mig en mail på engell@enebaervej7.dk 
og så vil jeg prøve at stykke et arrangement sammen. Ved samme lejlighed vil det også være muligt at se 
min solcelleløsning.

Skulle I ønske artiklens figurer i en større udgave så send en mail med de figurnumre I ønsker 

Med venlig hilsen
V-2268 Disse             
Niels Engell
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