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                            Formanden har ordet.
      

                             Kære Vega-sejlere

   Efter en herlig periode i starten af september, med en rigtig Indian-summer, nærmer sæsonen     2016 sig 
sin afslutning, selvom der forhåbentligt fortsat kan komme nogle gode sejlerdage.

Når jeg tænker tilbage på sommeren så synes jeg, at vi har set den bedre - og først hen i juli fik vi en længere
sammenhængende periode med roligt vejr og solskin. Denne solskinsperiode faldt - til alt held -faldt dette 
sammen med afholdelsen af IFR i Warnemünde – og turen frem og tilbage. Jeg håber, at nogen (gerne flere) 
griber pennen og skriver om deres oplevelser på turen og lægger en masse billeder op på vores nye 
hjemmeside. Arrangementet var veltilrettelagt med masser af aktivitet, selvom det kneb lidt med pladsen i 
havnen både i ankomst- og afrejseweekenden.

Foråret har budt på masser af opgaver i bestyrelsen, og jeg må rose den nye bestyrelse for dens aktivitet og 
indsats. I løbet af foråret har bestyrelsen både fået stablet en ny hjemmeside på benene, etableret et grundlag 
for fremstillingen af ’ejerbeviser’, som kan kræves ved udlandssejllads, samt, sammen med svenskerne, 
overvejet mulighederne i forbindelse med det fremtidige VEGA-blad. Herudover er der arbejdet med en 
ajourføring af tekniske tips omkring VEGA-en, som især ældre VEGA-ejere kender under betegnelsen Alt 
Godt fra Havet.

Som noget nyt er Henning begyndt at lave en database om salg og køb af VEGA-er, en database som kan 
danne grundlag for at finde den rigtige pris i forbindelse med en eventuel handel. Henning er selv aktiv med 
at indsamle data, men kender eller hører I om nogen, der handler VEGA-er, så lad et ord falde til Henning – 
for jo mere interesse vi kan skabe om databasen jo bedre er det for alle.
Warnemünde 

Med venlig hilsen
Formand for Dansk Vega Klub

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

Tid: 02/09-16 kl. 17:00 Sted: Hos formanden 

I. Velkomst

Niels Engell bød velkommen til de fremmødte Registrering af fremmødte
Niels Engell, John Johansen, Henning Adrian, Jakob Jensen, Søren Nerup og Robert Hansen  
Afbud fra Mikkel Lundahl

II. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt 27/05-2016 , blev godkendt.

III. Dags orden

 
                        Vegabladet: 
                        Vegabladet udkommer i pdf format, 4-6 gange om året, efter B.møde

                        Kontingent betaling:
                        Fungerer ingen problemer

                          
                        Hjemmeside:
                         Forum vokser lige så stille.
                         Forslag til Foto konkurrence; Sommertogts bedste vega billede.  
                         Præmier overrækkes  på generalforsamling.          
                   
                       
                        Keep-Sailing:
                        Keep-Sailing anbefales så I/VI mødes på vandet og havnen.
                    
                       
                        Memory stick:

Der besluttes at alle medlemmer skal modtage den nye udgave af alt godt fra havet, i den 
forbindelse ville det være nødvendigt bestille flere memory sticks. Niels bestiller.
Der besluttes at alle medlemmer skal modtage den nye udgave af alt godt fra havet, i den 
forbindelse ville det være nødvendigt bestille flere memory sticks. Niels bestiller.                    

                        Velkomst hilsen:
                        Det har vist sig at en redigering af velkomstbrev og info ark er nødvendigt. Henning gør det    

fornødne.                

                       Medlem af DSU:
                       Jakob afventer svar fra DSU

Hvad er værdien af Vegaklubben:
Visioner tages op på november møde, B. medlemmer bedes lægge hovedet i blød.



Div ting og sager
Emner og Ideer til Medlemsmøde i Hov og Generalforsamling, Søren og Jacob har kig 
forskelligt, Søren; To sejlere, Jacob; Besøg på trafikovervågning Korsør.
Alu vinduer til vegaen; Niels og Robert har kigget på de forskellige modeller.Robert prøver at
i hente et klub tilbud Fra HD Marine og Ertec.
Jacob informerede om Svendborg Classic, som afholdes 2. weekend i august, et muligt 
samlingspunkt i 2017
Robert havde tænkt at VEGA spotning kunne være en vej til at finde Vega’er hjemmehørende 
i Danmark; Navn, nummer, havn, evt. ejer, og måske kunne hjælpe 

                      dem til medlemskab eller formidle kontakt til en køber/ sælger. Men hvordan skal 
der holdes styr på info? Der arbejdes videre. 

Åben Båd koncept, Ambassadør, besøgs strimmel, tanker som udvikles

Næste møde/Årshjul:

25/11, 16:30 Bestyrelsesmøde
4/2 Medlemsmøde i HOV; Ideer til mødet søges
11/3 Generalforsamling

Referent:  Robert Hansen





NYT på ”medlemshylden”

Vegaklubben arbejder løbende med udvikle medlemshylden – det vil sige de tilbud og tjenesteydelser, som 
betalende medlemmer af vegaklubben kan bruge og have gavn af.
NY WEBSIDE

I gamle dage var det et problem at komme på 
internettet – i dag er det et problem at komme af!

Husk at logge ind på www.albinvega.dk 
med dit personlige brugernavn & login

I juni 2016 relancerede vi websiden – www.albinvega.dk  – hvilket er et udviklingsprojekt, der går på to ben:
 Grundlæggende har vi skiftet motoren, således at vi benytter et nyt websystem, der er mere tidssvarende.

Det er dog ikke sådan, at alle de tidligere udfordringer med et snuptag er blevet løst, men vi tror på, at vi 
i de kommende lange mørke vinteraftener får skruet de rigtige steder og optimeret webløsningen. Derfor:
Lad os vide, hvad der driller dig på den nye webside? 

 Revision af webdesign og selve indholdet, hvor vi gerne vil øve os i at gøre websidens indhold mere 
attraktiv, også med flere nyheder, artikler og fotos – her er alle meget velkommen til at bidrage   
Og ja: Vi har hørt ønsket om at medlemmerne selv kan oploade flere billeder på en gang, men her er flere
hensyn i spil, så foreløbig kan man sende sine billeder til Jacob (jac@havheksen.dk) så masseoploader 
han.  

Den nye webside er altså et færdigt produkt, men noget vi løbende vil udvikle på, når vi ikke er ude og sejle.

GRATIS EJERBEVIS

I Danmark fjernede man i 1993 den eksisterende 
lovhjemmel til udstedelse af ejerbeviser. Derfor kan man 
købe ”privat udstedte” ejerbeviser hos fx sejlunionen, 
tursejlerne og langturssejlerne for ml 200 – 750 kroner.

Nu kan du gratis modtage et ejerbevis fra Vegaklubben! 

Du bestiller dit gratis ejerbevis på hjemmesiden:
http://www.albinvega.dk/index.php/internationalt-
ejerbevis/

Det internationale ejerbevis er således en mulighed for at dokumentere dit ejerskab ved sejlads i udlandet, 
samt i forbindelse med et eventuelt salg, med det ene forbehold, at der ikke i dansk lovgivning eksisterer et 
officielt ejerbevis, hvorfor ingen dansk myndighed kan stemple og vitterliggøre diverse ejerbeviser.

På vegne af vegabestyrelsen, Jac

mailto:jac@havheksen.dk
https://www.albinvega.dk/


Vega sammenkomster i 2017

Vegasejlere har det sjovere! Sådan har vegaklubbens slogan lydt i årevis, især fordi vi i de lige år har IFR. 
Og jo flere vi er - jo sjovere! Vi ses selvfølgelig, vanen tro, tørskoet til vinterens Medlemsmøde i Hou og 
Generalforsamlingen i Ishøj. Måske lykkes vi også med at putte flere medlemstilbud i kalenderen, men 
allerede nu vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi mødes mere sammen på vandet i sejlsæsonen 2017. 

Nedenfor tre meget forskellige bud – med en klar anbefaling fra bestyrelsen. Og så har jeg for egen regning 
tilføjet to øvrige muligheder, hvor vega’en også er meget velkommen sammen med andre gode bådtyper.

Jeg deltager – gør du også?

Spørgsmål kan stilles til:
Jacob på jac@havheksen.dk

Svendborg Classic Regatta, 10., 11. og 12. august 2017

Går ferieturen til det sydfynske øhav kan den måske rundes af med 
en festlig weekend til Svendborg Classic Regatta, hvor der er åbnet 
for deltagelse af glasfiberbåde med konstruktionsår før 1970.

Det officielle arrangement giver mulighed for enten kapsejlads eller 
tursejlads. Det er et helt utroligt hyggeligt, socialt og familievenligt 
stævne, hvor de meget gerne vil have vores vegaselskab. Læs mere 
på stævnets hjemmeside: http://www.classicregatta.dk/

Som hjemmehørende i Svendborg arrangerer jeg gerne et særligt 
”vega-sailors-only-treatment” både før, under og efter stævnet.
Fx Before-Regatta-BBQ, Fælles Morgenmad, eller en guidet tur på 
Danmarks Museum for Lystsejlads, der ligger på Svendborg Havn.

Prøv det i 2017 - og måske kan det blive et tilbagevendende 
sommertræf, som også fx tyske vegasejlere vil deltage i.
Sølvroret: Single hand Fyn Rundt, September 2017

Den tyske albin vega Amica var i år tilmeldt ”Havets Jernmand”, 
men startede desværre ikke. Jeg overvejer at deltage i 2017 for der 
er mange små kølbåde med, fx folkebåde og H-både, og de sejler 
rundt på cirka 30 timer. Det kunne være sjovt at følges Fyn rundt 
med andre vegasejlere. Er du frisk? Info: http://silverrudder.com/ 

Garmin YACHT Modern Classics, Primo September 2017

De senere år har dette weekendstævne for moderne glasfiber-
klassikere haft mellem 50 og 100 deltagende både. I år afholdt i 
Kappeln, og det er altid et sted i Nordtyskland, så der er ikke 
nødvendigvis så langt derned, hvis man har et par fridage til et 
gennemført prof arrangement med bådtyper fra dengang vega’en 
var en ung pige på søen. Info:  https://yacht-modern-classics.de/

Kender du til andre gode stævner, hvor vi kan mødes i sejlsæsonen 2017, så skriv i vegaforum på vores 
hjemmeside, albinvega.dk, eller skriv til Jacob på jac@havheksen.dk, så samler jeg sammen til en oversigt. 

De bedste hilsner Jacob (Vega 679, S/Y Havheksen af Christiansminde)

       



Uden et mål kan du ikke ramme plet

Hvad er de gode argumenter for lige at vælge en Albin Vega, som båden man køber, når brugtbådsmarkedet 
er fyldt med billige bådtyper? Hvordan bliver nye Vegaejere hurtigere glade for deres Vega? Hvordan får 
ældre Vegaejere overdraget værdifuld viden om Vegaens egenskaber videre til nye Vegaejere? 
Svaret er, at vi skal hjælpes ad med at bære det gode Vegasammenhold og det gode Vegahumør videre ved at 
skabe en win-win-situation for Vegaklassens new stars og old stars:

På den ene side, at købsbeslutningen om en Albin Vega bliver et oplyst aktivt tilvalg af bådtypen, og at nye 
vegaejere nemmere kan hente inspiration, råd og måske en kvalificeret hjælpende hånd. 

På den anden side, at dialogen øger kendskabet til bådtypen, sikrer videndelingen og styrker sammenholdet 
med hinanden indbyrdes, hvilket giver en aktiv bådklasse, som kan tiltrække flere - og dermed i sidste ende 
også gør Albin Vega’en mere attraktiv på brugtbådsmarkedet. 

Som erfaren Vegasejler har vi derfor brug for dig som Vega-ambassadør! 
Opgaven er at tilbyde interesserede en sejltur og en snak om Vega’en - altså, at du vil være en kontaktperson,
som gerne viser din Vega frem til dem, der overvejer at købe en Vega - og lokker dem ombord, der lige har 
købt en Vega, sådan at de bliver budt godt velkommen og får lidt tips & tricks. 

Som Vega-ambassadør får du måske en ny Vega-ven, og dermed et sjovere lokalt sejlermiljø. Du får 
sandsynligvis også en hjælpende hånd, når du får brug for det. 
Vegasejlere har det sjovere er vores motto i Vegaklubben. Det er, som bekendt, sjovest jo flere vi er 
- og netop en sjov og aktiv bådklasse er målet for vores pletskud!

Meld dig som Vega-ambassadør til:
Jacob Jensen på e-mail: Naestformanden@AlbinVega.dk

Stjerneskud, skumsprøjt og stor tak for hjælpen :-) 

Vegaklubbens bestyrelse

mailto:Naestformanden@AlbinVega.dk


IFR Warnemünde.

Hvert andet år afholdes IFR-regatta i Vodaregi. IFR betyder International Friendship Regatta, og VODA står
for Vega One Design Assosiation. I forbindelse med arrangementet i Warnemünde blev der afholdt et møde,
som Bo Mejner refererer til i næste nr. af Vegabladet. IFR er et arrangement der går på skift mellem England,
Tyskland, Holland, Sverige og Danmark. I år var det Tysklands tur. I 2022 er det så Dansk Vegaklubs tur til
at arrangere IFR.

IFR-stævnet 2016 blev en stor oplevelse og var veltirettelagt med 46 deltagende både fra 6 nationer, 12 fra
Danmark.  Vejret  var  perfekt  med  sol  og  lune  aftner.  Den  tyske  vegaforening  havde  fået  plads  til
arrangementet  i  sportshavnen”Mittelmole”  og  i  forbindelse  hermed  en  aflagt  remise  som ”festlokale”.
Havnen  ligger  på  østsiden  af  den  kanalhavn  der  går  igennem  Warnemünde.  Herfra  er  der  udsigt  til
indsejlingen til  trafikhavnen og vi  kunne se Gedserfærgerne komme og afgå regelmæssigt.  Turistlinerne
kom to – tre hver dag og lagde til kaj og lossede tusindvis af turister. De fleste blev kørt til Berlin, så dem så
vi ikke meget til. En dejlig havn tæt på byen hvor der er et væld af restauranter der udsender lokkende duft af
fiskeretter, schnitzler og pølser, dertil store fadøl. Mågerne sidder i træer og lygtepæle og lurer på de retter
der serveres og hvis du ikke holder øje, stikker de af med din burger eller din pølse.

Foto: Bo Mejner

Om aftenen efter at vi var ankommet og havde fundet en plads i havnen, var der ankomstceremoni med
forplejning,vin og øl. Det var meget hyggeligt og vi fik en forsmag på de kommende dages arrangementer:
Kapsejllads, udflugter, grillaften og regattamiddag. 
Kapsejladserne blev afviklet de følgende to dage i frisk vind den første dag og en laber brise den næste.
Desværre  kolliderede  Søren  og  Jørgen med  store  skader  på  Laydy Day til  følge.  Heldigvis  var  der  en
Pantaeniusagent med ved stævnet og han ordnede sagen så Laydy Day kunne repereres nødtørftigt på et
værft  i  Rostock.  Vanen tro vandt  Flemming Kaiser og hans besætning Racing Class.  Sejladserne kunne
følges fra molen af dem der ikke deltog. De fik en ”fridag” hvor de kunne tage på opdagelse i byen og ose i
EDEKA. Øl og brændevin skulle suppleres. 

Regattakontor med vodaflag

Vodaflaget ankommer



Der var indlagt to udflugter i arrangementet. Vi sejlede med en udflugtsbåd Baltica, til Kühlungsborn, en
times sejlads mod vest. Det er en badeby med butikker og ”imbisser”. Et af overvågningstårnene fra DDR-
tiden er bevaret og indrettet som museum. Det viser hvor fantasifulde østtyskerne var for via Østersøen at
undslippe det umenneskelige regime. Ikke alle slap med livet i behold. Der var markeret en grænse et stykke
fra kysten og hvis den blev overskredet blev man skudt.
Tilbageturen gik med et gammeldags damptog, Molli, via Bad Doberan, hvor vi blev vist rundt i den gamle
klosterkirke fra 1300-tallet. Dagen efter sejlede vi i flotille gennem den spændende Ûberseehaven forbi de
kollosale turistlinere ind til Rostock centrum. En guide viste os seværdighederne  i byen, bl.a. Marienkirche
med et spændende astronomisk ur fra 1472. Robert der behersker tysk oversatte guidens fortælling så alle fik
det hele med. 

Regattamiddagen var en overdådig buffet med alt hvad hjertet kunne begære af kød, salater, dip, sovs og
kartofler i alle afskygninger. Dertil kunne vi købe vin og øl af god kvalitet og så meget vi lystede. Bagefter
var der musik og dans. Det var en herlig aften med en behagelig temperatur så vi kunne gå udenfor og nyde
stemningen på havnen. Alt i alt var det et godt arrangement med mange gode oplevelser og jeg kan kun
anbefale at prioritere at deltage i  IFR. I 2018 er det England der arrangerer og engelske vegasejlere fik
overdraget vodaflaget ved afskedsceremonien. Lad os se om det ikke lykkes at krydse Kanalen denne gang.
Sidst nåede vi Cuxhaven og blev så lagt underdrejet af kuling fra SW.

V2374 Ingolf P.

Molli

Vegaflotillen i Rostock


