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En dejlig aften i lille, idylliske Hårbølle havn 

Der kommer masser af sådanne aftener i 2018. 

(-med garanti bedre end i år). 
 

 

 
 

 

 

 

Deadline for materiale til næste nummer er 15. Februar 2018. 

 

 

 
Vi tager til Harwich næste år. 
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Formanden har ordet – november 2017 
 
Kære VEGA-sejlere. 
 
Så er sæsonen vel slut for de fleste og båden er igen landfast 
for de næste 5-6 måneder. Det har været en lidt blandet sæ-
son, men når jeg snakker med de ’rigtige sejlere’ så har den 
ikke været så ringe endda - på trods af det omskiftelige vejrlig 
med rigelig vind. 
 
Nu er der så tid at tænke over projekter, som skal implemen-
teres inde næste sæson, samt planlægning af næste års 
krydstogter. 
 
Mange af os har nye aluminiumvinduesrammer, som, ved Sø-
rens store indsats, blev fællesindkøbt i foråret. Disse skal nu 
monteres - lige som årets slid og skader på båden skal udbedres.  
 
Samtidigt tror jeg, at de fleste af os har planer om nye forbedringer og tiltag, og her er Vega-klubben et fan-
tastisk forum for inspiration og ’how-to-it’-vejledninger. Og glem ikke, at I alle har kluppens USB-stik med 
’alt god fra havet’ - med næsten 50 års erfaringer samlet ét sted – samt en meget aktiv Facebook-gruppe, 
hvor spørgsmål fra medlemmerne typisk besvares næsten med det samme. 
 
 Søren er, trods de store udfordringer med vinduerne, ved at gennemføre og afslutte et nyt fællesindkøb af 
nye cockpittelte og sprayhoods, -  og de sidste efternølere kan lige nå at melde sig. Deadline 1/12-17. 
 
Bestyrelsen arbejder her i efteråret på at sammenstykke nogle fællessejladser og oplevelser til næste sæ-
son. Hovedattraktionen bliver IFR i England sidst i juli, men der vil også komme andre oplæg, bl.a. SRPI og 
Svendborg Classic. Mere herom senere, men husk, at det er jeres deltagelse der gør forskellen mellem suc-
ces og fiasko – både ved arrangementer, i klubben og Vega Nyt.  
 
Og husk nu at slå kryds i kalenderen til Hou-mødet d. 3/02-18 og den årlige generelforsamling i Ishøj d. 
10/03-18 
 
Rigtig god vinter, jul og nytår og på gensyn til næste år. 
 
  
 
Formand for Dansk Vega Klub 

Med venlig hilsen 

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

 
  

mailto:engell@enebaervej7.dk
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Min adgang til Albinvega.dk 
 

Når vi kikker på statistikken over medlemmer som logger ind på vores hjemmeside, så er det ikke 

ret mange der gør det. Det kan godt give anledning til lidt undren. Er det fordi hjemmesiden er ke-

delig og uinteressant, er det fordi de sociale medier helt har overhalet www, eller kunne det være 

problemet med at ”logge” på? Det første kan vi gøre noget ved, men det kræver så i høj grad med-

lemmernes medvirken, for med den ”nye” hjemmeside har vi virkelig gjort hvad vi kunne for, at 

følge tidligere medlemmers ønske i forhold til den gamle hjemmeside.  Det andet bliver nok meget 

sværere at gøre noget ved. Den tredje mulighed kan vi prøve at gøre noget ved her og nu. 

Alle medlemmer har fået et brugernavn. Det består af medlemsnummer (veganr.), for og efter-

navn i følgende format eks.: 4321 Albin Vega. Nogle kan have et mellemnavn med også. Er man i 

tvivl om sit brugernavn, kan man skrive en mail til danskvegaklub@albinvega.dk. 

Hvordan ”logger” man så på? Når man går ind på www.albinvega.dk, finder man øverst i høj-

re side et medlemslogin. Klik på det og følgende dukker op: 

 

Herefter dukker følgende op, og du adgang til alle herlighederne….. 

mailto:danskvegaklub@albinvega.dk
http://www.albinvega.dk/
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Og man logger af på behørig vis, ved at benytte muligheden i øverste højre hjørne, hvor man fører 

musen hen på ”Hejsa, mit navn”, og klikker på Log ud. 

 

Hvis man har mistet sit kodeord, er det ganske nemt at få et nyt. Under ”login” er der en li-

nie med teksten ”Mistet din adgangskode?” Klik på den og man bliver bedt om sit brugernavn. E-

mailadressen som du med sikkerhed ved er tilknyttet dit brugernavn kan også bruges. 

 

Klik på ”Få ny adgangskode” og billedet skifter til det normale ”login” logo. Herefter går man ind i 

sin mail som man har opgivet til Vega Klubben, og finder følgende: 
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Nu klikker man på den nederste linie som jeg har markeret, og så sker følgende: 

Systemet genererer nu en ”stærk” kode, som i øvrigt er fuldstændig umulig at huske. Den kan man 

overskrive med sit eget kodeord. Mens man overskriver, får man besked om hvor godt kodeordet 

er. Det bedste er naturligvis ”stærk”, som vist her under. Når man så har tastet sit nye kodeord el-

ler vil benytte det som systemet foreslår, klikker man på ”Nulstil adgangskode”, og det nye kode-

ord er nu aktivt. 

 

 

 

 

Og så er man i ”luften” igen. Forskellen fra almindelig ”login” er nu bare, at man ender inde på sin 

profil. Her skal man bare gå op i venstre hjørne og klikke på ”Dansk Vega Klub”, så er alt som før. 
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Det er i øvrigt også her inde i profilen man kan skifte sit kodeord på almindelig vis. Man skal bare 

”bladre” et stykke ned, så finder man denne: 

 

Hvor man klikker på ”Generer adgangskode”, og her gælder mulighederne som beskrevet tidligere. 

Husk at du til enhver tid kan stille spørgsmål til danskvegaklub@albinvega.dk.  

  

mailto:danskvegaklub@albinvega.dk
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Kan I huske Aphrodite? 

Det var båden som var på forsiden af sidste VegaNyt, og hvor vi ville prøve at finde ejeren for at få 

lidt fakta. 

Der skulle lidt detektivarbejde til, da Stubbekøbing havn, ikke kendte bådene på den bro, men vi 

blev flinkt henvist til sejlklubben, hvor vi så endelig fik et telefonnummer. Det viste sig, at ejerne 

mærkeligt nok boede på Stevns, og vi blev venligt inviteret på besøg for at få et lille interview. 

 

 

Det var en spændende historie om V-154. De nuværende ejere, Ulla og Arne, har haft båden i 6 år, 

og har købt den i en meget forfalden stand. Der var vand og mug indvendigt, da man købte den på 

Femø. Alt har været pillet ud, og alt træværk er lakeret og skrabet med sieheklinge mellem hvert 

lag. Der blev lavet ratstyring i 2014. Motor pillet ud og hovedrenoveret i 2016 samtidig med at der 

kom Dek King og badeplatform på. Behøver vel ikke nævne at hynderne selvfølgelig også er nye, 

og der er naturligvis også solceller. 

 

Man har været meget glade for båden, som er dejlig let at sejle med både rullesejl og det store rat. 
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Til gengæld er man ikke så glad for det danske sommervejr, så Arne er i fuld gang med at bygge en 

meget speciel motorbåd ude i laden (det bliver så den anden han bygger), specielt beregnet til 

flodsejlads og med alle moderne bekvemmeligheder. Det er frisk gjort af en mand på 72 år, som til 

gengæld gerne vil sælge Vega-154. Er nogen interesseret, kan VegaNyt formidle kontakten. 

 

 

HUSKESEDDEL: 

At sende artikler til VegaNyt. 

Det er Jer der skaber et levende blad. Husk at sende billeder til konkurrencen på hjemmesiden. 

Medlemsmødet i Hou og Generalforsamlingen i Ishøj får spændende emner og talere……………. 

Vær påpasselige med Jer selv, båden og hjemmesiden (se kommentarer andet sted). 
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Hanseboot messen i Hamborg. 

Der var mange der var kede af det, da messen lukkede for sidste gang den 5. No-

vember efter 9 dage med 76.000 besøgere, deraf en del danskere. 

Der var masser at se på, men ikke mange både i en prisklasse for den typiske Vega 

sejler. Derimod masser af udstyr og vejledning hos de 520 udstillere. Her lidt indtryk: 

 

Omkostningerne er for store, og man vil fremover koncentrere sig om Düsseldorf messen. Man vil 

dog fortsætte med Hanseboot ancora i Neustadt i Holsten 25.-27. Maj 2018, som er en mindre ud-

stilling på vandet, med udstyr i hallerne ved siden af marinaen. En hyggetur for det sydli-

ge/midterste Jylland. 
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Søsportens Sikkerhedsråd er til for brugerne 
 

 
 
Det var nogle forudseende mennesker, der for 50 år siden blev enige om at danne 
Søsportens Sikkerhedsråd. Det var opgangstider og folk havde råd til flere ting. Det 
førte til at der kom en masse nye bådejere, hvoraf mange ikke var opvokset med sej-
lads, og det førte til bekymringer hos mange. 

Inspirationen kom bl.a. fra Rådet for større Trafiksikkerhed, som havde fået en bety-
delig gennemslagskraft igennem bl.a. kampagner i aviser, udstillinger og radio og TV. 

Man var fra starten enige om at det skulle være en forebyggende indsats, for at for-
bedre sikkerheden, men uden store løftede pegefingre. Hvem i den ældre generati-
on, husker ikke, ”Kun en tåbe, frygter ikke havet”. Dengang var tingene lettere, da 
der  var et monopol for radio og TV, og hele Danmark så og hørte det samme. 

Tiderne har heldigvis ændret sig, men dermed er det ikke blevet lettere at få bud-
skabet ud, og omkring Årtusindskiftet var man klar over at tingene skulle fornyes, og 
man var nødt til at gå digitalt på flere områder. 

Der var stor inspiration at hente fra England, hvor RNLI, redningsselskabet, havde 
sat 3 elementer op som primære 

Man skulle være nationale 

Man skulle være lokale 

Man skulle være behjælpelig med materialer og løsninger.    

Englænderne har en privat organisation med masser af redningsbåde og mandskab 
både i England og Irland, men mange af idéerne kan vi godt benytte her. 

..     fortsættes 
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I den proces var bl.a. TrygFonden er perfekt medspiller, og har de sidste mange år 
været støtte for mange af de nye tiltag der er kommet. De fleste sejlere kender Sejl-
Sikkert App, med bl.a. vejrudsigt m.m., men SejlSikkert kampagnen er mange ting, 
med bl.a. flere hundrede lokale ambassadører og instruktører, som altid er villige til 
at hjælpe i klubber og arrangementer. 

2017 kampagnen er om ”Den usynlige Sikkerhedsvest”, gå ind og find den (evt. på 
Facebook eller hjemmesiden, det giver lidt at tænke over. 

Målet er ikke ændret for fremtiden, det gælder stadig om at få dødstallet ned, ved 
hjælp af moderne elektroniske hjælpemidler, kampagner og et udvidet lokalt net-
værk af ambassadører/instruktører. Desværre har der i 2017 været en stigning af 
ulykker, hvilket kan bero på mange ting, men det SKAL være en enlig svale. 

Søsportens Sikkerhedsråd er i dag en helt moderne og effektiv organisation under 
Søfartstyrelsen, som holder til i pragtfulde gamle, renoverede industribygninger i 
Valby.  2018 vil bl.a. bringe en meget vigtig opgradering af SejlSikkert App., og en vi-
dereførelse af kampagne for sikkerhedsvesten. 

  3 af de fastansatte, som hjælper jer. 

Har i brug for hjælp til arrangementer, eller måske selv lyst til at blive ambassadør 
eller instruktør, er I velkommen til at kontakte jeres lokale ambassadører eller  Sø-
sportens Sikkerhedsråd direkte via hjemmesiden, hvor der også er masser af sikker-
hedsmateriale at hente, i form af eks. brochurer og videoer. 

Vigtige links er Søsportens Sikkerhed og SejlSikkert kampagnen. 

Vi vil her i VegaNyt, fortsat have focus på sikkerhed, da de færreste af os bliver yng-
re og vi vil samtidig gerne leve op til vores Skipperansvar. 
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Vegaklubbens hjemmeside…. Sidste nyt 21/11-2017 
Det viser sig desværre, at det program som vi har valgt at bygge vores hjemmeside på, er et yndet 

udflugtsmål alle mulige idioter i hackerverdenen. Det viste vi ikke noget om da vi besluttede os for 

projektet. Naturligvis (eller heldigvis) har vi sikkerheden så meget på plads, at det ikke er lykkedes 

tosserne at ødelægge noget. Men det giver desværre den ulempe, at der skal logges på 2 gange 

for at komme ind på forum og medlemsdelen. 1. gang er det med en fælles brugerid og kodeord, 

og 2. gang er det så med jeres sædvanlige brugerid og kodeord. Indtil videre er det den metode vi 

vil benytte. 

Det fælles bruger id og kodeord, vil blive annonceret sammen med udsendelsen af VegaNyt. 

Vi håber på forståelse for situationen fra jer medlemmer.  

Jeg kan endnu en gang opfordre til påpasselighed med hensyn til kodeord. Tosserne derude bliver 

skrappere og skrappere, og jeg vil ikke undlade at komme med et par råd omkring kodeord i al al-

mindelighed: 

1. Brug aldrig ord der kan identificere dig på f.eks. Facebook. Hundenavn, børnebørn, samle-

ver, fødselsdatoer, nummerplade og lign. 

2. Skift kodeord mindst hver 3. måned. 

3. Brug mindst 8 tegn. Store bogstaver, tal og symboler (!”#¤%&/)=?+-:;{[]}). 

4. Lad være med at bruge ”autologon”. Så sker der bare det, at man glemmer sit kodeord, og 

det er ikke alle browsere der er gode til at kryptere. 

Det var alt fra webteamet….. MVH John 

 

Brug hjemmesiden, til diskussion, information, salg m.m., og ikke mindst FOTOKONKURRENCEN, 

med præmie for bedste billede som eks. nedenstående: 
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Indlæg af Vegaens konstruktør i Vega Blad nr. 1 år1981.,  her i oversættelse; 
Diverse om Vega 

 

Fremtiden 

Afhænger af ejerne. De producerede både vil eksistere i mange år, og bestå som en stor klasse, hvis 

Vegaejerne fortsætter med at holde Vegaklubberne (og Vega forbundet) i live – holde kontakten 

med indbyrdes information, holde kapsejladser og eskadresejladser, fællesindkøb og overvåge at 

der findes reservedele m.m. 

Stærke Vega klubber er medvirkende til at holde gensalgsværdien oppe. I dag er der nok ingen an-

dre bådtyper som reelt set har en højre gensalgsværdi. 

 

Nyproduktion 

Jeg tror ikke Vegaen kommer i produktion igen. Måske kunne de eksisterende forme benyttes af 

“selvbyggere”.I dag ejes formene af det gamle Albin Marines efterfølgere, Kristinehamns Marinin-

dustri AB. Efter som jeg stadig ejer ophavsretten, kan jeg i et hvis omfang påvirke virksomheden i 

et eventuelt salg af formene. I øjeblikket diskuterer vi hvilke muligheder der er med formene i frem-

tiden. F.eks. at formene overdrages til mig. Jeg vil i første omgang sikre mig, at formene ikke de-

strueres uden videre. 

 

Ændringer af Vega 

Hvis det utænkelige skulle ske, at produktionen genoptages, vil jeg ikke fortage nogle ændringer 

som indvirker på eentypeidéen, eller som indebær ændringer af faconen (det er dyrt at ændre for-

mene). Skulle der derimod være tanker om er ny båd, som erstatning for Vegaen, ville jeg ændre en 

del på udseendet (moden ændrer sig) og ændre på køl- og rorudformningen, men i princippet behol-

de indretningen.  

 

Antal Vegaer 

Totalt er der bygget 3.386 Vegaer. Ingen andre sejlbåde indenbordsmotor er bygget i stort antal som 

Vegaen, og mon ikke at denne verdensrekord kommer til at bestå.Vegaen er desuden den første 

bådtype, der er godkendt som éentype havkrydser. 

 

 
 

Redaktøren (på ovenstående billede) glæder sig til at præsentere flere gamle artikler fra dengang 

Farfar var ung. De vil blive bragt som nostalgi sider i løbet af 2018. 
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From the Vega Association of Great Britain. 

Many of you will be thinking about laying up your Vega for the coming winter, 
perhaps you have already put your boat away for another year. When you have 
your boat safely laid up I hope you will start considering your plans for 2018. 

The Vega Association of Great Britain (VAGB) would like to remind you of the 
27

th
 International Friendship Rally that we are organizing at the Royal Harwich 

Yacht Club between the 26
th

 July 2018 to the 31
st
 July 2018. Our programme will 

be the normal mix of social events, convivial meals and friendly races for those 
who wish to participate. Knowing the nature of our fickle weather, we can’t 
guarantee sunshine but we can guarantee a warm welcome to all our visitors. 

At this early stage we are not looking for a firm commitment from owners but we 
would like to gain some idea of potential attendees so that we can plan our 
event and gain some idea of costs etc. The Provisional Registration Form is 
attached in three versions (pdf, MS Word and Open Office) and should be 
submitted no later than 7

th
January, 2018. 

Our current plan is to gain sufficient information on potential numbers and costs 
to be able to send out a Binding Registration Form with costs included by 
1

st
 February 2018 with a deadline for bookings to be confirmed by 1

st
March 2018 

and Payments to be received by the 14
th
 March 2018. 

Please help us to make next year’s IFR a truly memorable event. 

Yours sincerely 

Anne Steele 

(Hon Sec of VAGB) 

 

Kære Vega-sejlere 

Som I kan se, er det i 2018, at vores engelske Vega venner afholder IFR i 
perioden 26/7-31/7 i Harwich. Søren Nerup har tidligere spurgt om interesse for 
evt. fællessejllads? Vi har også fået en forespørgsel fra vores tyske Vega 
venner, som har flere alternative forslag: 1. Fra Helgoland direkte til Harwich. 2. 
Udenom de tyske vadehavsøer til Holland og så direkte over. 3. Indenom øerne 
(Vadehavssejllads) til Holland. 4. Igennem kanalerne til Holland. Idéer og 
kommentarer enten på Facebook eller på Dansk Vega Klub´s hjemmeside. 

Efterfølgende kan I på næste side, finde den foreløbige (ikke bindende) 
tilmeldingsblanket til vore engelske venner. 
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VEGA INTERNATIONAL FRIENDSHIP 

REGATTA 

26 – 31 JULY 2018 IN HARWICH, UK  
 

 

 

PRELIMINARY REGISTRATION FORM 
To participate in this Regatta submit this form no later than 7 January, 2018. 

This Registration Form will not be binding. 

 I want to participate in the IFR, 26 – 31 July in Harwich 

 I will come with my Vega 

Name 
 

 VEGA No.  

Address 
 
 

 
 

Country 
 

 Phone  

No. of Adults 
 

 No. of Children + Ages  

Email 
 

 

 

 I want to race in the Racing Class (spinnaker or cruising chute) 

 I want to race in the Cruising Class (white sails only) 

 I want to race in the Special Class (modified Vegas, e.g. help rudders or larger masts) 

 I want to crew on somebody else’s VEGA 

 I am interested in accommodation ashore 

 I would like to bring my Camper Van 

A BINDING REGISTRATION FORM will be sent to preliminary registered applicants by 1 

Feb 2018. 

Please send this completed Preliminary Registration Form by eMail before 7
 
January,2018   to ve-

gaifr2018@btinternet.com or by post to: 

Anne Steele, 

Secretary VAGB, 154 Landor Road, Whitnash, Leamington Spa, Warwickshire, CV31 2LE, UK 

 

mailto:vegaifr2018@btinternet.com
mailto:vegaifr2018@btinternet.com

