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                                    Smukke ”Veganere” putter sig sammen, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deadline til næste nr. af Veganyt er 1. September 2017.

 
Vi tager til Harwich og IFR næste år? 
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Formanden har ordet 
 
Kære sejlerkolleger. 
 
Jeg håber, at I alle er kommet i vandet og har nydt jeres 
første ture. Selve starten på sæsonen kunne jo godt 
have været bedre med lidt lunere vejr og lidt mindre 
regn og blæst.  
 
Vi kom selv først i vandet op til Kristi Himmelfartsdag og 
fik en herlig sæsonstart fra Holbæk med et par timer på 
plat læns i 3-4 m/s (med en kold øl og et 
’landgangsbrød’ i hånden) og et par kryds tilbage i 4-6 
m/s fra nord i høj klar sol og et par og tyve grader (nu 
med en varm kop kaffe i hånden). Det er sådan en tur der gør, at det mere slidsomme 
forårsklargøringsarbejder fortoner sig lidt i glemslens tåger….. – men desværre glemte jeg at starte Keep 
Sailing appen, så I andre kunne følge med  
 
Vi har jo tidligere i Vega Nyt nævnt noget om sommerens mulige fællesaktiviteter, f.eks.: 

 Sjælland Rundt på indersiden (SRPI) 

 Træskibsregatta i Svendborg 

 Orø Rundt 

 Træf på Endelave 

 Osv. 

- men vi har, af mange forskellige årsager, ikke helt fået det formidlet ud til medlemmerne. 

Dette er lidt ærgerligt, men lad mig samtidigt benytte lejligheden til at nævne, at her er inputs og 

oplæg fra medlemmerne meget velkomne - ligesom jeg fortsat vil slå et slag for Keep Sailing som et 

godt instrument til at møde VEGA-rianere rundt om i de danske havne. 

I skrivende stund synes Sørens giga-projekt med alu-vinduerne at være ved at være afsluttet. 
Forsendelsen er landet hos Robert, som har påtaget sig den efterfølgende logistik. En stor tak til alle de 
involverede parter. 
 
Vi har i bestyrelsen også talt om andre mulige medlemsindkøb, f.eks.: 

 Pensionistbøjler 

 Bom- og forstagspresenninger 

 Sejl 

 Hynder 

 Osv. 

- selvom sporene nok kan skræmme lidt.  

Jeg er dog fortsat optimist og tror, at fællesindkøb er en god idé, hvis man får valgt de rette leverandører. 
Men kom gerne med ideer og forslag. 
 
I ønskes alle en god og solrig sejlsæson 
  
Med venlig hilsen 
Formand for Dansk Vega Klub 

Niels Engell 
V-2268 Disse, Holbæk 
formanden@albinvega.dk 
 

 

 

mailto:engell@enebaervej7.dk
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Åben båd – lidt opfølgning 
 
Som meddelt i sidste nummer af VEGA Nyt – og som annonceret på Facebook – blev der holdt åben båd på 
’Disse’ i Holbæk Havn d. 7/05-17, hvor der var mulighed for at bese de i artiklen beskrevne arbejder i en-til-
en. 
 
Bjarne Eriksen, 1654 ’Maria’ af Vallensbæk, dukke op for at se på ’mesterværkerne’. Bjarne fandt begge 
dele interessant, men erkendte hurtigt, at processen med spaderoret nok var for kompleks og, at han nok 
ville kigge nærmere på den mere simple model med et hængslet spaderor på agterspejlet – noget jeg godt 
forstår . Denne løsning giver også et fint resultat med væsentlig forøget manøvredygtighed til følge, ikke 
mindst hvis man har ny motorinstallation med ny skrue. 
 
Opbygningen af solcellesystemet, som bestod af 2 x 40 W solceller på et 105 Ah batteri, virkede derimod 
mere tilgængeligt. 
 
Efterfølgende nød vi et par kopper kaffe, vejret og fik en god snak om ’sømandslivet’ og sejllads i hvert 
vores område – Køge Bugt og Issefjorden.  
 
Midt i det hele dukkede Søren, 2060 ’HAVHEKSEN’ af Holbæk, op bare for at kigge ind og få en lille 
velfortjent pause midt i mellem søsætning og indflytning i ny lejlighed. 
 
 
 

Niels Engell 
V-2268 Disse, Holbæk 

 
 
 

 
 
 
 
 

Forsikringer. 
Bestyrelsen vil meget gerne have lidt info om de forskellige forsikringer vi alle har. Det er ikke fordi vi skal 
prøve at lege forsikringsmægler, men det kan være god rådgivning, at kunne sammenligne de forskellige 
forsikringer. Der er forskel på dækning, der er forskel på beløb, og de erfaringer folk har med taksator osv. 
Send evt. en kopi af din police (vil  du være anonym, så bare dæk navnet over) til et medlem af bestyrelsen 
eller til undertegnede, den gamle redaktør, Torben Jensen (torben.birger.Jensen@mail.dk) 
 
Giv bestyrelsen lidt at arbejde med. På forhånd tak. 
 
 
  

mailto:torben.birger.Jensen@mail.dk
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Sallingshorn pa  Proctormast 

Udskiftning af fødderne på sallingshorn, v/ 2016 KNAS. 
 

Foranlediget af en anden Vegasejler, fik jeg kikket på mine sallingshorn, og de så ud til, at de 

muligvis kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor besluttede jeg at pille dem af masten. Det var 

ikke nogen dårlig ide. Befæstningen og aluminiumsnitten var i rigtig dårlig stand. Det er ikke til 

umiddelbart at se udefra, men først når man får det skilt ad. Så der var kun én vej, nemlig at få 

dem skiftet. Efter lidt snak med Vegaejere og søgning på internettet, så det ud som om det eneste 

sted de kan fås, er VegaMarin i Sverige. Og noget tyder på at det måske snart kan blive et problem 

at få fat i dem. Det var i hvert tilfælde beskeden jeg fik fra VegaMarin. Så hvis man har en Proctor 

mast, kunne det godt være man skulle kikke sine sallingshorn efter, og trænger fødderne på dem 

til udskiftning, skal man nok bestille dem i rigtig god tid. Alternativet er jo en helt ny mast. 

Mine sallingshorn har i yderenderne bøjler af rustfrit stål, som skal sikre at topvanterne ikke kan 

smutte ud af slidserne i enderne på sallingshornene. Disse bøjler er fastgjorte med rustfrie skruer 

som sikkert aldrig har være taget af, for de var simpelthen blevet som en del af sallingshornet. 

Fuldkommen umuligt at få af. Så skruehovedet måtte tages med en vinkelsliber, for at få bøjlerne 

af. Nu kunne sallingshornene tages hjem i skruestikken. Desværre var der ikke noget der kunne 

skilles ad, for aluminium der har siddet udsat for vejr og vind i 40 år, har en evne til at gå i 

forbindelse hinanden. Så der var kun nedstryger og boremaskine til at skille det ad. Se billeder. 

De nye fødder kommer med en stor aluminiumsnitte, samt en stor popnitte. Den store 

aluminiumsnitte skal bruges til monteringen på masten, og popnitten skal bruges til at samle 

foden med røret. Desværre var popnitten for stor til min tang, så det måtte blive en 5mm rustfri 

med lukkede møtrikker, der måtte udgøre det for popnitten. Det hele får en ordentlig gang 

vandfast fedt når det samles, og så skilles det ad igen når masten pilles af. Så tror jeg nok det 

holder i mange år igen. 

Det var egentlig ikke så slem en opgave, og sallingshorn nr. 2, tog kun 30 min at fixe, og nu er jeg 

sikker på at det i hvert tilfælde er nyt og ok. 

Der er lidt billeder der måske gør opgaven lidt tydeligere. 
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Gadgets 
 
Jeg tror, at alle bådejere har en hang til gadgets – nogle gode, nogle brugbare og andre helt håbløse. 
 
Claire (2732 ’Saoirse’ af Skovshoved) har lavet en længere artikel om emnet og vi har i fællesskab besluttet, 
at dele denne artikel op i en føljeton under overskriften:  
 
 Bådgadgets: De gode, de dårlige og de helt håbløse  
 
– og så lade det være op til læseren selv at bestemme kategorien.  
 
Samtidigt er alle klubbens medlemmer hermed inviteret til at indsende bidrag til denne føljeton – uanset 
hvilken kategori bidraget end måtte tilhøre. 
 

Niels Engell 
V-2268 Disse, Holbæk 
 
 

 

Den første introduktion til Bådgadgets: De gode, de dårlige og de helt håbløse  
 
af Clare MacCarthy, V-2732. 
 
Jeg var rigtig heldig da jeg fandt min Vega 2732 til salg i Karlstad, Sverige, for to år siden. Hendes ejere 
havde holdt hende mere skinnende og velholdt end det kunne forventes for en 40-årig båd – skroget var 
poleret til perfektion, og den ret nye Volvo Penta D1-13 var professionelt vedligeholdt hver sæson.  
 
Sejlene var blevet vasket, repareret efter behov og opbevaret indendørs, varmt og tørt, hver vinter. Det 
samme var tilfældet med puder, tæpper og gardiner. Alt var yderst velholdt. 
 
Men Saoirse (som hun blev døbt, efter nogle penge havde skiftet hænder) pralede også af en hel masse 
ekstraudstyr af den slags, som jeg altid vidste, det ville være dejligt at have, men som kunne være lidt for 
dyrt til at retfærdiggøre et køb med det samme:  
• Eberspächer dieselvarmer? Check  
• Varmeveksler til varmt vand?  Check 
• Teak i cockpit? Check 
• Stævn- og agterplatforme? Check 
• Autopilot, solpaneler, GPS og to VHF-radioer - ja, det hele var der og alt virkede. 
 
 
Alle disse ting efterlod selvfølgelig mig selv - og kahytsdrengen - med store lykkelige smil på vores ansigter.  
 
Men det efterlod mig selvfølgelig også med en kløen efter at købe andre små ting, der ville gøre, at ’Saoirse’ 
virkelig ville føles som vores; ikke for dyrt, bare et par ting, der kunne vise sig nyttige, før vi startede vores 
mini-eventyr rundt om i Skandinavien. Ordinære bådting, som nye fortøjningslinjer og fendere blev købt på 
de steder, som havde de bedste specialtilbud.  
 
Men for mere usædvanlige gadgets og udstyr kastede jeg mig over tastaturet og trawlede eBay og Amazon 
og endda Kinas Aliexpress i igennem. 
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Geniale GADGETS 
Af Clare MacCarthy 
HANDPRESSO 
 
  
695 kr. hos www.rigtigkaffe.dk 
 
Øverst på listen over gode ting, som jeg ville gribe i, hvis skibet besluttede at synke: En sød lille 
kaffemaskine, der sikrer, at jeg får min morgen espresso med en meget lille indsats.  
 
Handpresso bruger ingen energi, er endnu ikke gået i stykker, er nem at bruge og så er den endda dansk 
designet.  
 
Alt hvad du behøver er noget varmt vand (fra en termoflaske, hvis du ikke har adgang til primus eller 
kogeplade), noget finmalet espressopulver i løs vægt eller en lille pose/kapsel (som på billedet), og nok 
styrke til at pumpe trykket op.  
 
Det tager kun tre minutter (og det er nemmere end at pumpe et cykeldæk op) og derefter holde 
Handpresso’en hen over din espressokop, slip ventilen og hej presto! En dampende kop espresso komplet 
med en lækker crema på toppen. Fordi den kører med 15 bar tryk er resultatet en stor forbedring af de 
ellers anstændige italienske Bialetti kaffemaskiner til komfurer. 
 
PS: Handpresso er, som nævnt, udviklet af den danske designer Henrik Nielsen, som elsker kaffe og som 
derfor besluttede sig for at lave et simpelt bærbart produkt, som kunne bruges af almindelige mennesker 
og som ikke lignede et mindre atomkraftværk. 
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SOLLAMPE 

 
 af Clare MacCarthy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra omkring £ 8 på Amazon.co.uk 
 

 
 
Solenergi har virkelig udviklet sig meget de seneste år både hvad angår pris og effektivitet, og denne lille 
lampe er et godt eksempel. Hvad der tiltrak mig først var dets størrelse - den er oppusteligt og mases flad til 
næsten ingenting når luften lukke ud. Det er også meget billigt, men endnu bedre, giver et uventet klart lys 
med tre indstillinger - medium, høj og flash. Efter bare et par timer i sollys vil den kunne lyse hele natten, 
og den holder fint sin opladning (uden sol) i mindst en uge. 
 
Lygten viste sig ganske nyttigt på IFR i Warnemünde sidste år, da Saoirse blev fortøjret som den inderste af 
tre Vegas langs anløbsbroen. I stedet for at spilde strøm på dækslampen i masten, hængte jeg min sollygte 
op på et fald for at hjælpe mine dejlige naboer med at finde vej hjem i de tidlige morgentimer (Hej Guys!) 
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SUGRU – Formbar lim 
 
 af Clare MacCarthy 
 
 

 
Som ved den tidligere omtalte trofaste Nespresso-makine er der også en smule national stolthed hér, fordi 
denne formbare lim blev opfundet af en ung irsk kvinde.  
 
Sugru (som for nylig rejste flere millioner euro i en børsnotering) er noteret som verdens første virkelig 
formelige kit med limegenskaber. Det er perfekt bøjelig efter optørring, klistre til næsten alt og har 
endeløse anvendelsesmuligheder.  
 
Det har et stort antal online fans, der dagligt sender billeder af nye applikationer på nettet - alt fra at lave 
kroge til tandbørster til reparation af sko eller computerkabler.  
 
Hidtil har jeg brugt det til midlertidigt at fylde et par små huller i dækket, hvor jeg har fjernet gammelt 
udstyr; dække en skarp skrueende, indtil jeg kunne komme til at save den ordentlig af;  og lave små ben til 
en hylde jeg monterede på bunden af køleskabet – så ikke mere kondensvåd mad til os!  
 
Den eneste ulempe jeg har fundet ved Sugru er prisen - 129 kr. for 3 små pakker hos Panduro Hobby, eller 
12,99 £ (ca. 110 kr.) for 8 på sugru.com. 
 
 Kommentar fra den gamle redaktør. Produktet er beskrevet nøje i Seil magasinet.no, 3/14 og får stor 
ros. Man kalder det ”Vidunderet som fikser det meste” 
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SIMPLE SHOWER  (= Spild af penge) 
 
 
 
 
 af Clare MacCarthy 
 
 
 

 
Brusebad på flaske: www.simple-shower.com 
 
Et perfekt eksempel på, hvordan smart reklame og kloge slogans kan snyde den uopmærksomme – og 
samtidigt en smertefuld lektion i, hvordan et fjols og hans penge nemt kan adskilles.  
 
"Simple Shower" stod der på pakken og jeg slap gladelig ca. 200 kr. (plus porto) i bytte for, hvad der ikke er 
andet end et simpelt brusehoved, en flaske og et par korte rør.  
 
Jeg kunne have lavet det samme selv på fem minutter ved at tage brusehovedet fra haveslangen, stikke et 
par sugerør ind i det og binde det på en tom flaske. Det er selvfølgelig aldrig blevet brugt.  Åh skam! 
 
 
Se det var de første eksempler på mere eller mindre anvendelige ting, som man kan bruge penge på. 
Lad os endelig få nogle kommentarer til denne serie, og meget gerne også andre eksempler på ting eller 
dimser. Dårlige, latterlige, sjove eller fremragende, lad os lære om dem. 
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KIWIGRIP: Populært skridsikkert gør-det-selv-

dæk 

 

Det seneste år har man i forskellige sejlsportsfora og bådmagasiner – såvel internationale som 

danske – kunne læse om Kiwigrip, som er navnet på den revolutionerende, ikke-giftige, holdbare og 

skridsikre belægning, som er udviklet af en new zealandsk sejler til skibsdæk. Der er faktisk kun 

skrevet positivt om produktet, og på YouTube viser flere glade kunder anvendelse og resultater 

frem. 

Og da jeg alligevel er i gang med at shine den gamle vega 679 op, ridder jeg med på bølgen. Og 

som et mix fra en anden Olsenbanden film var min plan: 4 liter grå Kiwigrip, 50 meter 

afdækningstape, en stor grydeske til at tage den tykke maling op af spanden, en tandspartel til at 

fordele malingen med, og så den specielle kiwigrip-rulle, der giver strukturen. Efter 24 timer er 

dækket hærdet og hele operationen slut! 
 

1. Overfladen slibes! Mit 47 år gamle skridmønster var allerede væk, men ellers er tricket at bruge en 
stålbørste hvis der er skidt i skridmønstret. Billedet nedenfor snyder, for dækket er rigtig grimt. Efter 
slibningen renses med vand og sæbe. 

 
 

 
2. Der afmaskes med tape (og sådan en strukturrulle kan godt stænke lidt erfarede jeg, så det var i 

underkanten – dog huskede jeg at maske hullerne til håndlisten, så de ikke forsvandt i det nye dæk) 
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3. Der males – og det går stærkt, for det er nemt når man bruger grydeskeen, tandspartlen og rullen. 

Huske at malertapen fjernes umiddelbart efter, så kanterne står knivskarpt.  

 

 
 
Jeg har delt processen op, så ruffet fik først, og dækket får når ruffet er hærdet – fotoet er derfor en 

mellemtid.  

Alle de rosende ord, andre har haft om at arbejde med produktet, kan jeg tilslutte mig. I forhold til 

fx Hempels decolay eller treadmaster som jeg tidligere har brugt andre både, så er Kiwigrip rigtig 

nemt, men jeg har dog også gjort mig et par erfaringer: 

For det første om end det går nok, men jeg overvejede ikke at få tonet malingen. Hvis jeg havde 

taget den med ned til en almindelig malerforretning kunne jeg have fået præcis den nuance, der ville 

passe fruen øh skivet(!) Det vil jeg derfor nok anbefale andre at overveje, for Kiwigrip fås kun i 

hvid, beige og grå, hvor den grå er ganske lysegrå. 

For det andet: Som det fremgår af billederne har jeg med vilje udvidet det skridsikre område ganske 

meget, men 4 Liter er alt for stort indkøb. Jeg kunne nøjes med 2 Liter er mit umiddelbare bud. 

Nu glæder jeg mig til at gøre erfaringerne med den nye overflade 😊 

Sejlerhilsen  

Jacob Jensen 

Vega #679 S/Y Havheksen af Christiansminde 
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’  

 

 

 
 
 

Fotokonkurrence 2017 
 
 

Vis os de gode, smukke, sjove, skøre, skæve, lækre fotos fra din sejlsæson 2017 

Vi vil gerne her i Vega Nyt og på hjemmesiden kunne fremvise medlemmernes skønne og inspirerende 

stemningsbilleder ved at have en  Albin Vega.  

Konkurrencens vinder kåres ved afstemning blandt de fremmødte på generalforsamlingen i marts 2018. 

Du deltager ved at indsende dine fotos via formularen nedenfor.  

Giv dit foto en god titel. Besvar antispam spørgsmålet. Vælg foto.   

Max bredde: 640 pixel. Max højde: 478 pixel.  

Vi vil løbende præsentere indsendte fotos på denne side. 

Indsendelsesformular 

Please log in to submit content! 

Konkurrenceregler 2017 

§1 Kun medlemmer af vegaklubben kan deltage i konkurrencen. 

§2 Hvert medlem må indsende så mange billeder vedrørende sejlsæsonen 2017, som man lyst til. 

§3 Deadline for indsendelse til fotokonkurrencen 2017 er kl. 22:00 d. 10. januar 2018. 

§4 Bestyrelsen vælger i januar 2018 et udvalg på mindst 10 fotos til afstemning på medlemsmødet i Hou om 

hvilke 5 fotos, der går videre til finalen ved generalforsamlingen i Ishøj. 

§5 Vinderen kåres ved afstemning blandt de fremmødte på generalforsamlingen 2018. 

§6 Kun medlemmer, der personligt fremmøder til generalforsamlingen 2018, kan vinde. 

§7 Vinderpræmien er et diplom samt en flaske gammel dansk. 

Hjælp & spørgsmål i forbindelse med indsendelse og deltagelse kan stilles til Næstformanden@AlbinVega.dk 

God fornøjelse med konkurrencen. Vi glæder os til at se alle jeres 
fremragende billeder 

 

  

 

https://www.albinvega.dk/wp-login.php
mailto:Næstformanden@AlbinVega.dk
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Hvad gør vi med alle de kære, gamle Vegaer? 

Strøtanker på en solskinsdag. 

Af Torben Jensen, tidligere V-1118, nu Albin ms82, 116 (bådtype også tegnet af Per Brohäll). 

Jeg kan godt blive lidt smådeprimeret af, at gå og kigge i de forskellige havne. Der ligger desværre så mange 

både og forfalder langsomt. Det er selvfølgelig ikke kun Vegaér, men mange forskellige slags. 

Mange af dem er ældre både, nogle er næsten dødsdømt, mens andre ser ud til at kunne reddes ved en 

mere eller mindre ihærdig indsats. Har vi ikke en mulighed for at få liv i nogle af disse Vegaer, og få dem ud 

at sejle med nogle unge mennesker?. 

Jeg ved at flere havnefogeder er begyndt, at forære gamle både væk, hvis ejerne trods henstillinger og 

varsler ikke har betalt eller fjernet deres både. 

Da mange af os er ved at komme op i alderen, er der måske en basis for at man kunne danne flere lokale 

grupper, for måske at gå og hygge sig og renovere en gammel båd, måske med dele man kunne ”slagte” fra 

opgivede både? Lad mig høre om der er interesse fra personer og steder. I positivt fald vil jeg gå videre med 

idéen, og snakke med lidt sponsorer og fonde. 

Her er lidt eksempler bare fra min lokale havn (navnene er med vilje slettet, da der kan være sygdom eller 

andre ting der spiller ind, men eks. den pæne har ikke været i vandet siden 2015). 

  

  

 


