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                                    Vega som er opgraderet med masser af ting. 

Vi prøver at få et interview . 

 

 

 
 

 

 

 

Deadline til næste nummer er 15. November

 
Vi tager til Harwich næste år. 
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Formanden har ordet – august 2017 
 
Kære sejlerkolleger. 
 
Nu begynder ’sæsonen’ desværre så småt at lakke mod ende og jeg 
håber, at alle har nydt den danske ’sommer’. Sommeren har des-
værre ikke helt levet op vores forventninger og til gennemsnittet 
for de sidste 10 år, men klarer sig dog relativt pænt, hvis vi kigger 
lidt længere tilbage. 
 
Det er mit indtryk fra aktiviteten på Facebook og KeepSailing, at 
mange af jer har fået sejlet næsten ligeså meget, som I plejer, men 
undertegnede, som er decideret godt-vejrs-sejler, ser tilbage på 
sommeren med nogen skuffelse . Aftenstemning fra Rørvig sidst i juli 
 
Vores sommerplan var ellers, at vi ville Sjælland rundt på 14 dage i slutningen af juni. Den plan holdt lige indtil ugen 
før, hvor DMI kom med udsigten for den første ferieuge: skiftevis jævn til hård vind afløst af stille dage med rigeligt 
med regn. 
 
Efter et hurtigt scan på internettet blev DMI’s vejrudsigt afløst af én med masser af sol og varme for Mallorca. På det 
tidspunkt var der stadig gode tilbud på afbudsrejser  
 
Hjemme igen kom hverdagen og weekender med: skiftevis jævn til hård vind afløst af stille dage med rigeligt med 
regn. Vi håber nu på en god og lang Indian Summer. 
 
Aktiviteterne i bestyrelsen har ligget relativt stille hen over sommeren – og Søren har kunnet slappe lidt af efter an-
komsten af vinduerne ultimo maj – men vi tager fat igen hér sidst på måneden. 
 
Som der er fremgået af Facebook er der på det sidste ved at opstå nye ’indkøbsforeninger’ med fællesindkøb af bl.a. 
cockpittelte/udestuer og sejl. Søren har påtaget sig opgaven med cockpitteltene mens Walther/Wiva II vil prøve at ko-
ordinere dét med sejlene. Det sidste kan være lidt at en opgave, ikke mindst at hensyn til størrelser og materialer, 
men her må Walther prøve at skære igennem og begrænse ’udvalget’. 
 
Vi har også tidligere talt om fællesindkøb af bl.a.:  

- Pensionistbøjler 

- Bom- og forstagspresenninger 

- Hynder 

men her må folk melde tilbage, hvis det fortsat er noget der har interesse. 

Noget andet vi også skal til at tage fat på, er vore fællesaktiviteter til næste år – for vi kom tydeligvis for sent ud af 
starthullerne i år. Mulige emner er, som tidlegere nævnt: 

 Træf på Endelave tidligt forår 

 Sjælland Rundt på indersiden (SRPI) medio juni 

 Træskibsregatta i Svendborg ultimo juli 

 Orø Rundt flere muligheder (juni og august) 

 Osv. 

- ikke at forglemme medlemsmødet i Hou d. 03/02-18 og generalforsamlingen i Ishøj d. 10/03-18. Husk allerede nu 

at sætte kryds i kalenderen  

I ønskes alle et godt og sommerligt efterår.  
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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Montage af grej på dæk og ruf med gennemgående bolte. 
 

Ruf og dæk på en Vega er to lag glasfiber med en kærne af PVC skum. En stiv sandwich konstruk-

tion. Der er indlagt hårdtræ på udsatte steder, under håndlisterne på ruffen, på midten af fordækket 

og under masten. Glasfiberlagene er 3,5 og 2,5mm tykke. Distanceskummet er ca. 15mm, ifølge 

Vega Håndbogen. 

Vil man f.eks. have fald og trim liner ført tilbage til cockpittet.  Monterer andet grej der udsættes for 

større belastninger, på ruffen/dækket, er det vigtigt at gøre det rigtigt. 

Distancematrialet mellem glasfiber lagene skal fjernes og erstattes med epoxy, således at ruf-

fen/dækket bliver massivt og vandtæt omkring skruehullerne. Bruger man gennemgående bolte 

uden dette lille trick, komprimeres distancematrialet og boltene kan ikke spændes ens. Det tynde 

ydre eller inder glasfiber lag kan blive skadet ved stor sammentrykning og belastning. Tillige kan 

vandindtrængen i distancematrialet være meget skadelig. 

 

Der måles og mærkes op med præcision – selvfølgelig. Et lille ”søgebor” på 3-4mm kan bestemme 

sammensætningen af dækket og samtidig forbore.  

 

1 : Bor et stort hul, gerne et 12-14 mm hul igennem, fig.2.  

 

 
 

2 : Sæt en 3-4-5mm unbrakonøgle i skruemaskinen. Kør dem langsomt rundt i hullet i skummet, en 

af gangen, til det er findelt, Fig.3. 

 

  
 

3 : Blæs og sug skummet ud. Støvsuger, pincet, papirklips og sugerør(til pust) er godt. 

      

Der er nu kommet et hulrum omkring bolthullet på 30-50 mm i diameter.   

 

4 : Bor alle huller og forbered dem til opfyldning, med tape på undersiden og tape på oversiden til at 

tage et overløb.   

5 : Det er nu tid til at drikke en dåseøl. Den tomme dåse, hvor toppen er klippet af, er god til at 

blande epoxy i og hælde af. Der er ikke overflade spænding i epoxy, så hullerne skal fyldes over 
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flere gange. Der kan kommes lidt fortykkelsesmiddel i epoxyen.  Efterfyld hullerne indtil epoxyen 

begynder at hærde. 

Epoxyen kan også pumpes ned som i Fig.4 

 

 
 

Man kan evt. rører rundt i hullet med en papirklips for at få de sidste luftlommer ud. Fig.7 

 

 
 

6 : Efter afhærdningen bores det korrekte diameter hul igennem . Fig.8 

 

 
 

7 : En forsænker fjerner kanten omkring skruehullet, så fugemassen bliver mest effektiv omkring 

skruen og virker som en o-ring. Fig.9/10 

 

 
 

8 : Er belastningen meget stor, skal der sættes en doblingsplade på undersiden. I mange tilfælde er 

det ikke nødvendig.  F.eks. spilaflasterens hulafstanden er så lille, at der bliver lavet en massiv epo-

xyklods, limet til det yder og inder glasfiberlag under hele aflasteren. 
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Jeg har brugt 316/A4”svejse møtrikker” til montagen af spil, aflasterer og skildpaddeblokke.  

 

 
 

 Byggehøjden er minimal med lille risiko for hoved/hår skader. 

 

 
 

Svejsemøtrikker og doblingsplade kan selvfølgelig kombineres. Stadig med lav byggehøjde. 

 

Skruerne skal afpasses i længden for det bedste resultat. Lidt maling ville ha fuldende det. Måske 

næste forår –  

 

Søren Nerup, V-2060, Havheksen af Holbæk. 
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 LIVET ER EN VEGA  John Johansen 

www.lfknas.dk  Hindbærvænget 1 

  3630 Jægerspris 

  E-mail: lfknas@mail.dk 

 

Får jeg nok ud af min adgang til Vega Klubbens hjemmeside 
….. og behøver jeg virkelig denne hjemmeside? 

 

Er det muligt at sejle Vega uden at være medlem af Vega Klubben? Ja selvfølgelig er det det. Er det 

muligt at handle i Brugsen uden at være medlem af Coop? Ja selvfølgelig er det det. MEN hvorfor 

undvære de eventuelle fordele der er ved at være medlem af en gruppe? Okay, jeg ved godt det ”ko-

ster gratis” at være medlem af Coop, til forskel for Vega Klubben som tilbyder medlemskab for en 

mindre ”erkendtlighed”. Men 250,- kr. er vel ikke det helt store, når man tænker på hvad en herlig 

hobby ellers koster? 

Vega Klubben har, som de fleste måske ved en hjemmeside, som alle medlemmer har individuel 

adgang til. En moderne hjemmeside som på ingen måde ligner den gamle, der blev hacket og var 

baseret på gammel umoderne teknologi. 

På adskillige generalforsamlinger har emnet hjemmeside været diskuteret. For alle var enige om, at 

en del af årsagen til faldet i medlemstallet, helt klart kunne tillægges den ”kedelige” hjemmeside. 

Så skulle klubben, om ikke andet for at fastholde de medlemmer der var, tænke i helt nye baner, så 

den kunne undgå at bestå af ”gamle sure mænd”. Så var det, at een kom til at sige ordet Facebook 

højt. Og inden de fik set sig om, var der oprettet en International Facebook gruppe, og snart fulgte 

en fælles Nordisk gruppe efter. Og det hjalp tilsyneladende, for ”Wupti” (som de siger i reklam-

erne) så kom der unge initiativrige mennesker i klubben. Oven i købet ind i bestyrelsen. Og pludse-

lig havde vi det som alle efterspurgte, en ny moderne hjemmeside, som kunne alt det medlemmerne 

manglede. MEN…….. 

Nu har hjemmesiden så været i luften i et stykke tid. Og når man kikker på de muligheder den har, 

og den aktivitet der er fra medlemmernes side, bringer det mig tilbage til min indledning. Hvorfor er 

det lige, at jeg ikke ser en levende debat, side op og side ned med tips, køb og salg, og ikke mindst 

spørgsmål til forbedringer? Hvad med alle de gode sejleroplevelser, indput til Klubbens nye sang-

bog? Godt begyndt Stine…. Tænk hvis 4-5 Vegaer startede fællessang i Ballen havn en lun som-

meraften (ok, de må da komme på et tidspunkt). Og hvad med fotokonkurrencen? Jeg ved godt der 

ikke er givet frit spil til upload af billeder. Men det har man prøvet, og det var med til at lægge den 

gamle side ned. Til gengæld kan man sende alle de billeder, til klubbens mail, som man vil. 

Jeg vil hermed opfordre medlemmerne til, at komme frit frem med grunde til den manglende aktivi-

tet. Skriv til danskvegaklub@albinvega.dk eller åbn en debat på hjemmesiden. Jeg garanterer for, at 

her er der ingen der bliver svinet til, som det kan forekomme på andre medier. 

 

V2106 John 

 

Med venlig hilsen og højagtelse 

 

http://www.lfknas.dk/
mailto:danskvegaklub@albinvega.dk
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Sikkerhed til søs 

  

har udarbejdet en spændende og omfattende folder vedrørende sikkerhed til søs.  

Artiklen kan findes på følgende link http://www.stenaline.dk/sikker-sejlads  

Da artiklen er meget generel og berører mange forskellige emner, så synes jeg det kunne være er en god 
idé at dele nogle af disse her i bladet (så de altid er ved hånden i en stille aftenstund i cockpittet i en frem-
med havn)  

Jeg tænker at dele nogle af klippene som en følgeton, og her følger det første: 

 

http://www.stenaline.dk/sikker-sejlads
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Og lidt mere specifikt: 

 
 
I denne forbindelse, er der også masser af hjælp af få fra SejlSikkert kampagnen. Det er et samarbejde imel-
lem Søfartsstyrelsen og Tryg, og man har lokale ambassadører og instruktører mange steder. Vil I have 
hjælp til sikkerhedsarrangementer rundt omkring i havnene, er det bare at kontakte en af de lokale ambas-
sadører. Man kan sagtens bruge flere frivillige hænder, så det er bare med at melde sig,  
 
 
 

       
Hovedtaleren ved 50 års dagen var den festlige ”Helikopter læge” 
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Geniale GADGETS – eller ??? 
 
Brugbare ting – Næsten gratis 
 
Nu er det igen ved at være tid til at ’mekke’ lidt og konservere motoren for vinteren. Her er 
det altid lidt af et problem af få skiftet olie- og brændstoffilterne - og især ved og omkring 
bådmotorer er der normalt ikke plads til gængse værktøjer. 
 
Nogle tyr derfor til almindelig grov vold og hamre en skruetrækker gennem filteret og vrider 
til. Det sviner en del, men lykkes normalt  
 
Som alternativ bruger jeg denne simple og ’geniale’ løsning: 

 Et spændebånd i passende størrelse 

 Et stykke 4 eller 6 mm snor - ca. 30 cm 

 Et stykke stift ’et-eller-andet’ – en skruetrækker, en  
 svensknøgle, en fastnøgle eller noget andet lige ved  
 hånden. 
 
De 3 lette trin: 
 

 
Trin 1: Spændbåndet spændes rundt om filteret, som vist 

på billedet, med ’skruen’ så langt mod uret som 
muligt.  

 
 

 
Trin 2: Lav en løkke på snoren som let kan nå rundt 
 om ’skruen’ på spændbåndet. Løkken kan  
 sagtens laves så stor, at den når hele vejen  
 rundt om filteret, hvilket måske gør næste  
 trin lettere. 

 
 

Trin 3: Tampen på snoren vikles/bindes om det ’et-eller-andet’, man har valgt, og filteret 
kan nu let drejes af – eventuelt af flere omgange  

 
Og allerbedst, hvis man husker at sætte spændebåndet på et af de nye filter, ja, så behø-
ver man ikke lede efter det, når det igen bliver aktuelt til næste år  
 
 
God fornøjelse 
 
V-2268 Disse 
Niels Engell 
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Lakarbejde 

Der er alle mulige teorier om, hvilken lak der er bedst, eller nemmest at benytte. Undertegnede har igen-

nem årene prøvet mange forskellige og egentlig været ganske tilfreds med resultatet. Nu har vi så fået en 

ny (gammel) båd, som vi er hamrende glade for, men træværket er sine steder ikke kønt. Ingen bliver yng-

re, og kunne jeg slippe for noget lakarbejde ville jeg være glad. 

Jeg havde hørt så meget om Coelan og har en kollega som har meget træ på sin gamle svenske båd, og som 

for 5 år siden gik over til denne laktype, og den er stadig pæn. Det er dyrt, standardfarver virker lidt kunsti-

ge,  og det virker lidt klæbende at føle på. Til gengæld er det fleksibelt og skulle kunne holde i mange år. 

Jeg valgte et aftenkursus hos Heller og det var fint, ellers havde jeg dummet mig, da det absolut ikke er som 

almindelig lakering. Der skal renses helt i bund, og evt. sorte striber vaskes ud, da det tit er salt. Derefter 

skal der primes, og primer fås i eks.mahogni eller teak. Det er vigtig at benytte primeren, da det er her UV 

beskyttelsen findes. 1. gang primer og en let slibning og så en gang til. Så skal der lak på, og den skal tyndes 

med fortynder indtil den næsten er som vand (afhænger af temperatur og fugtighed). Så skal der lakeres 8-

12 gange uden mellemslibning. Det ser mærkeligt ud når man smører på, men det udjævner sig fint når det 

tørrer. 

Jeg valgte at mikse lidt andet farvepasta i, da jeg synes den originale virker meget rød og kunstig, og jeg er 

ganske tilfreds, men det er en smagssag. Husk at alt arbejde skal foregå udendørs eller med god udluftning. 

Her er lidt billeder, og jeg skal nok senere vise hvordan det ser ud med tiden. 

Med venlig hilsen 

Torben Jensen, mail for yderligere info: tje0007@gmail.com. V-1118/Albin 82ms. 

                

                

mailto:tje0007@gmail.com
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Et anderledes sommertogt. 

I år skulle vi have været sydpå med afstikker til Tyskland, og ellers som vinden blæser? 

Det blev så absolut det sidste, da vejret ikke just var med os. Vi skulle være startet om Lørdagen, men det 

blev  så udsat til Mandag, og så direkte fra Køge til Klintholm med vinden stik imod os. Det var en hård tur 

og Admiralinden ville have en afslappende dag, før vi begav os mod Gedser. Det var stadig møgvejr, så  

halvvejs vendte vi, og gik tilbage til Grønsund og Stubbekøbing. 

 

  
 

Vinden blev ved med komme fra syd, så nu valgte vi i stedet at gå op til Karresbækminde, hvor vi fik rimeligt  

vejr. Det blev ikke ved, men vinden kom stadig fra syd, så nu valgte vi at fortsætte nord på. 

 
 
Det blev så til en tur Sjælland rundt med afstikker til Sejerø. Vi tog den tid der skulle til, med overliggerdage 

i møgvejr. Afslutningshavnen var Ishøj, hvor vi var på vej ud for at lede efter U båd, da vi hørte på VHF at 

man var i kontakt med manden. 

Efter turen er vi enige om, at det nok er de bedste 3 uger vi har haft med båden, trods den danske mangel 

på sommer, regnvejret og blæsevejret. Mærkeligt at vi egentlig føler sådan, men det beviser bare at even-

tyret ligger lige i ”baghaven”, bare sindet er åbent. 

V-1118/Albin82ms/116 
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Fællesindkøb af cockpittelte 
 

Vi er i den indledende fase med et nyt fællesindkøb. Sidste år var det aluminiums vinduer. Det var 

en stor succes.  23, 13 tyske, 9 danske og en amerikansk Vega fik nye lækre vinduer med 30 % 

mængderabat. Vi slog samtidig et slag for det internationale samarbejde i Vegaklubberne. 

 

Helle, 1.styrkvinden på Havheksen, vil ha en ”udestue” pga den ustadige sommer i år. Sådan bliver 

det - så. 

 

 
Her er en Vega med alu-vinduer og ekstra vindue i udestuen. Det ser bare godt ud. 

 

Der mangler at komme svar på 2 ud af 4 leverandøre tilbud, desværre. VegaNyt har en dead-line – i 

dag. 

Det bedste foreløbige tilbud er følgende: 

 

PlugNplay cockpittelt med aluminiumsbuer, monterings materialer og overtræk. 

Der kan frit vælges farve og teltet sys efter sprayhood model 1 eller 2, høj eller lav model. 

Der kan tilvælges ekstra vindue, måske andre ting. Mod ekstra betaling, naturligvis. 

 

Det bedste tilbud er lige nu på ca. 8600 DDk, 11000 SEK eller 1160 €. 

 

Tilbuddet kommer fra en leverandør der har lavet mange cockpittelte af høj kvalitet til Vega´en . 

 

Dead-line er 1.december og betaling falder samtidigt med bestillingen. 

Levering i April 2018. 

 

 
Frit farvevalg                                                     En regnvejrsdag 
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Er der interesse kan vi udvide tilbuddet til også at gælde sprayhood,  læsider, bompressening og 

stofluge. 

 

 
 

 

Vi har IKKE lukket for tilbud fra andre forhandler/producenter endnu, så intet en helt afgjort.  

 

Har dette vagt din interesse? – vil du være med i årets fællesindkøb?? 

 

Der er mange penge at spare ved at være flere. Vores internationale Vegavenner skal også ha chan-

cen for at være med. Derfor er dead-line sat til december. Det kræver tid at komme lange omkring. 

 

Skriv en mail til vegateknik@albinvega.dk og kom på listen. 

 

Søren Nerup, V-2060 Havheksen af Holbæk 

 

ANNONCE (i sidste sekund fra vores svenske venner.). 
 
Vega klubben i Sverige har følgende som de tror kunne være interessant for os 
Vega 1538-72 (Habjack) med bla. følgende: Motor Yanmar 9,8 hk, fast propel, teak på cockpit-
dørk og badeplatform med stige. Cockpitelt, ekko lod, GPS, autopilot.Ny VHF (2017), diverse sejl 
inkl. spinnakker, Wallas varmer og meget mere. 
Meget velholdt og sælges pga. af alder (87 år) Pris forslag 70.000 SKR. 
Kontakt Sten-Åke Lundin i Norrtälje på Telefon 00 46 070 5278965 

mailto:vegateknik@albinvega.dk

