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Kære Vega-sejlere

Nu er vi nået dertil, hvor jeg antager, at de fleste har fået båden på land, vinterkonserveret motoren 
og pakket båden pænt ind for vinteren. Alle har vel husket at checke kølervæske og skifte olie ?

Samtidigt er det allerede nu tid til at begynde at planlægge større og mindre reparations- og 
vedligeholdelsesarbejder, som det ville være rart at have afsluttet inden næste sæson, hvor 
båden skal forårsklargøres og i vandet så hurtigt som muligt. 

Jeg skal selv i gang med at efterspænde samlingen mellem skrog og dæk, hvor der nu er utætheder 
flere steder – utætheder, som er blevet tydeligere efter at have ligge lidt ’i klemme’ mellem et 
par andre både en enkelt urolig nat. Herudover har vi i et par år overvejet at få installeret 
septiktank  -  og så er der også et par gel-coat skader, som skal udbedres. Det er tydeligt, at vi 
sejler i en ’gammel dame’.

Siden sommerens aktiviteter samt vores fortsatte udvikling af hjemmesiden, udsendelse af første 
nummer af VEGA-nyt, udsendelse af ejerbeviser, osv.,  har vi fået et par nye tilmeldinger og er 
nu oppe på ca. 130 medlemmer.

Der indløber fortsat anmodninger om ejerbeviser, men på grund af behovet for underskrift fra både 
kasserer og bestyrelsesformand, går udsendelsen ikke helt så hurtig, som vi kunne ønske. Vi har
i øjeblikket 2 ejerbeviser under udsendelse. Vores mål er, at ejerbeviset fremsendes til 
bådejeren inden for 3 til 4 uger, og vi overvejer derfor alternative muligheder, evt. med 
formandens underskrift alene ?

Bestyrelsen har været pænt aktiv i efteråret, hvor der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, det 
seneste d. 25/11. Mange af punkterne på vores ’to-do’ liste er blevet tjekket af, men heldigvis 
kommer der løbende nye punkter til. Søren har bl.a. genoptaget tråden med at indhente tilbud 
på aluminiumsrammer til vores VEGA’er, som erstatning for de gamle møre gummilister. Vi så 
nogle fine eksempler på løsninger under IFR i Warnemünde, som vi kunne inspireres af, men 
hvis vi skal have de rigtige tilbud er det nok nødvendigt at samle interesserede fra flere af de 
europæiske VEGA-klubber.

Som nævnt sidst arbejdede vi med en opdatering på ’tekniske tips og tricks’ og Søren og John har 
fået styr på det meste. Vi har nu fået produceret et større antal usb-nøgler under titlen Alt Godt 
fra Havet. Kopier af disse usb-nøgler er rundsendt til nuværende klubmedlemmer - ligesom de 
fremover inkluderes i Velkomstpakken til nye medlemmer.

Vi er p.t. i gang med at planlægge vores sædvanlige vinteraktiviteter, dvs. Hou-mødet, som er 
planlagt til lørdag d. 4 februar 2017 og vores generalforsamling i Ishøj, som er planlagt lørdag 
d. 11 til marts 2017.  Vi modtager gerne gode ideer til aktiviteter og/eller foredrag, som kan 
inspirere os til den kommende tid.

Herudover vil vi til næste år forsøge at lokke et antal både til at deltage i nogle fælles 
sejlsportsaktiviteter som f.eks.:

Sjælland Rundt på Indersiden, som finder sted i weekenden 17 og 18 juni. Program og tilmelding 
kan findes på HHS’ hjemmeside http://www.herslevstrandsejlklub.dk/srpi/tilmelding

Baltic Classic Boats, som finder sted 
Orø Rundt, som finder sted 
Og flere andre gode ideer modtages gerne . . .

2

http://www.herslevstrandsejlklub.dk/srpi/tilmelding


Søren har haft et par arrangementer med åben båd. Det første var en ubetinget succes med flere
deltagere og en sejltur på fjorden, men anden gang dukke ingen op, så . . .       Ikke desto
mindre  vil  bestyrelsen  arbejde  videre  med ideen og jeg  overvejer  selv  følgende to  mulige
emner:

Installation af spaderor. Dette arrangement vil komme til at ligge tidligt i foråret så vi kan betragte 
resultatet på landjorden - og resultatet kan ses på nedenstående billede. 

Installation af solceller. Der har været allerede flere artikler om dette emne tidligere, men jeg har 
valgt en model med to parallelle og vinklede celler på ruf-taget. Denne løsning er mere 
’ufølsom’ for skyggen fra bommen. 

Spaderor Solcelleløsning

Som tidligere nævnt er vi begyndt at lave en database med 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 i at indsamlingen af 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.

Over sommeren har Søren Nerup tilsvarende lavet en artikel om opmærksomhedspunkter ved køb 
af en VEGA. Denne artikel giver et fint indblik i plusser og minusser og bør studeres nøje af 
alle, der påtænker at købe en VEGA.

Sidst, men ikke mindst, arbejder bestyrelsen forsat videre med ideen om at etablere et korps af 
ambassadører, som kan assistere VEGA-ejere med råd og vejledning i de forskellige landsdele -
og som også kan lokke nuværende ikkemedlemmer til at melde sig ind i klubben 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og te godt nytår

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: 25/11-16 kl. 17:00 Sted: Holbæk Marina, Tursejlernes Lokaler 

Velkomst

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

Pedersen  
Afbud fra Mikkel Lundahl

Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt 02/09-2016, blev godkendt.

Dags orden

Vegabladet: 
Ingolf berettede at Svenskerne ville lave et trykt glansnummer i december.
Der blev diskuteret om vi skulle tilslutte os, men vi var enige om at fastholde den elektroniske 
udgave, da det ikke er økonomisk forsvarligt. Porto og tryk koster kassen. Dog tænkte Jakob at 
det kunne være interessant med et køb af 50 stk til uddeling på medlemsmødet i Hou og på 
Generalforsamlingen i Ishøj, hvilket blev besluttet og Ingolf forhører sig hos Svensken.
Flere artikler som er sendt til Svensken er ikke blevet bragt endnu, de tænkes at bringes i 
VegaNyt.
Deadline:20 dec.
VegaNyt: Redaktøren kunne melde om en glæde ved at have ubegrænset plads til sammen sætte
VegaNyt.
Hvor skal artikler bringes, vi enes om VB; alme interesse og VN; interne emner og hotte tråde 
(emner fra Facebook og Vega blogs)

Kontingent :
Der var enighed at fastholde de 250 Dkr.

Hjemmeside:
Siden er en succes over 3500 hits, den er en levende størrelse, så på dette B.m., blev der 
foretaget rettelser, med input fra de tilstede værende.
 Keep-Sailing:
Det blevet besluttet at yde et sponsorat på 500 kr. 

Memory stick:
Den nye Alt godt fra Havet er udsendt til medlemmer, det har vist sig enkelt eller to er smuttet, 
men Henning og John har styr på det, og retter det.

Velkomst hilsen:
John modtager ros for den nye Velkomst hilsen

Medlem af DSU:
Jakob har rykket for svar, og har talt en kollega til den der skulle svare, men denne kunne svare
ikke fyldestgørende, så der forsættes med at afvente svar.
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Hvad er værdien af Vegaklubben:
Visioner blev udsat til januar.

Div ting og sager

I forbindelse med GF kontakter Robert; Claus Høj Jensen, for om denne kunne tale/ underholde
den 11/3.
I forbindelse med Medlemsmødet den 4/2 i Hou undersøger Søren om Henning Vermondt 
kunne tale om Søsikkerhed/ Elektronik.

Åben Båd koncept overføres til land; Formanden inviterer til Spade rors kig.

Foto konkurrence indsendelsesfrist forlænges til1/1-2017, dato ændret en gang mere efter B.mødet.

 ”Vi skubber indsendelsesfristen til 6. januar for at få en større pulje, og laver kåringen som en 
proces, hvor:

1) vi på bestyrelsesmødet i januar udvælger en top 10 og 
2) på medlemsmødet stemmes om en top-5 (uden at vi angiver 
stemmefordelingen mellem de fem øverste), for
3) på generalforsamlingen at stemme om årets foto ud af de 
fem.”

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

Næste møde/Årshjul:

20/01-2017, 17:30 Bestyrelsesmøde
4/2 Medlemsmøde i HOV; Ideer til mødet søges
11/3 Generalforsamling

Referent:  Robert Hansen

Referatet godkendt af: 
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1st November 2016

To all our Vega friends

From Vega Association of Great Britain

VAGB are pleased to announce that they have agreed with the Royal Harwich Sailing Club to hold 
the 2018 International Friendship Regatta at the RHYC between Thursday 26th July 2018 and 
Tuesday 31st July 2018.

This is the venue where we held the 2008 IFR and we are sure that participants will have the same 
warm welcome in 2018.

We will be issuing formal invites in the autumn of 2017 and finalising numbers in the Spring of 
2018. 

We look forward to welcoming you to our Regatta

Mike Freeman
Chairman of VAGB

1. november 2016.

Til alle vegavenner fra Vega Association of Great Britain.

Det glæder VAGB at meddele at vi er blevet enige med Royal Harwich Sailing Club, RHYC, om at 

afholde  International Friendship Regatta , IFR, 2018 ved RHYC fra torsdag 26. juli til tirsdag 31. 

juli 2018.

RHYC er det samme sted hvor vi afholdt IFR 2008 og vi er sikre på at deltagerne vil få den samme 

varme velkomst i 2018.

Vi udsender den formelle invitation i efteråret 2017 og slutter tilmeldinger i foråret 2018.

Vi glæder os til at hilse jer velkommen til vores regatta.’

Mike Freeman

Formand for VAGB.
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Aluminiums vinduer

Vi har fået en del spørgsmål om utætte vinduer inden for det sidste års tid. 
Hvad gør man? Kan man få de originale gummiprofiler? Er det besværligt og vanskeligt at 
skifte gummilisterne? Hvad koster det? 
Jo, man kan godt få den originale profil. Jo, det er ret besværligt at skifte gummilisterne. Det 
skal være varmt i vejret, det kræver specialværktøj og tålmodighed. Prisen for nye 
gummilister og nødvendige specialværktøj er ca. 2000 kr
Jeg fik I foråret den ide at prøve at genoplive det medlemstilbud Vegaklubben havde for ca 10
år siden. Aluminiums vinduer til en god pris.
Aluminiums vinduer ser godt ud. De får Vegaen til at se mere moderne ud. De tilbyder større 
sikkerhed ved havsejlads. De er nemmere at få tætte.
Men de er møj dyre, ca 11.000 kr for et sæt.
Der findes mindst to typer alu-vinduer. En type hvor der er synlige skruer på ydersiden.

 

Disse er en del billigere end de 11.000 kr, men de ser ikke så godt ud

Den anden type hvor skruerne ikke er synlige, ser meget bedre ud og er dem der her tilbydes. 

Ø-metall er producent af alu-vinduer. De har leveret vinduer til en mængde Vegaer gennem 
tiden.
De levere et første klasses produkt, der nærmest er plug n´play. Alle nødvendige materialer 
følger med.
Ø-Metall har en dansk forhandler, HD Marine. Se link: 
http://ometall.se/onewebmedia/Kabinrutor%20Modeller/Albin_Vega.pdfSV.pdf
 
På dette link kan du se montage vejledningen: http://hdmarine.dk/Dokumenter
%20Vejledninger/Montage%20vejledning.pdf

Ø-Metall fremstiller også et vindue til forlugen.  Det er dog ikke med i tilbuddet, men kan 
bestilles særskilt.
http://hdmarine.dk/Dokumenter%20baade/Albin%20Vega%20Luge.pdf

http://hdmarine.dk/Dokumenter%20baade/Albin%20Vega%20Luge.pdf
http://hdmarine.dk/Dokumenter%20Vejledninger/Montage%20vejledning.pdf
http://hdmarine.dk/Dokumenter%20Vejledninger/Montage%20vejledning.pdf
http://ometall.se/onewebmedia/Kabinrutor%20Modeller/Albin_Vega.pdfSV.pdf


Ide til skabslåge 

Indsendt af  Ingvar Bidstrup 

V1353

På besøg hos Dieter i V – 1636, KERTERNIX

At deltage I IFR er ikke kun hyggeligt samvær, venskabelig kapsejlads, erfarings udveksling, 
fester og udflugter, men også massere af inspiration til fremtidige forbedringens projekter. 
Som en rigtig god detalje, fik vi udleveret et stykke lilla stykke tynd gummi på 10 X 60 cm 
ved ankomsten. Den skulle bruges til at binde på prædikestolen når man ville ha besøg af de 
andre Vega sejlere. Den blev brugt flittigt på broen. Den ide skal vi huske til om 6 år, når det 
er vores tur til at arrangere IFR her i Danmark. Som Steve Birch så poetisk sagde – When the 
boat is rocking – don´t come knocking
Desværre er jeg ikke den store fotograf og har heller ikke den bedste hukommelse. Jeg var 
ombord på adskillige andre Vegaer, men tog desværre ikke så mange billeder. De fleste besøg 
var bare spontane besøg til en øl og snak. Uden kamera eller mobil/Ipad. Det kan jeg så ærgre 
mig over, nu hvor IFR for længst er overstået. Shit.
Nå men lidt blev det da til. Det vil jeg dele med jer. 
Dieter´s, V-1636, Kerternix har nogen elegante og exceptionelle gode løsninger. Han er 
pensioneret elektroingeniør. Så ideerne kommer fra et godt kreativt hoved og ud gennem et 
par gode praktiske hænder.
Især hans hækthruster er interessant. Det er en elektrisk påhængsmotor , monteret på et rør 
med en trisseanordning til at hæve og sænke motoren. Systemet virker rigtig godt. Kerternix 



kan dreje på en tallerken ved havnemanøvre. Betjeningen foregår med en vippekontakt på 
rorpinden. 
Kontakten er en I-0-I type (frem, neutral, bak).
 

Et handskerum skal der selvfølgelig også være i cockpit karmen. Ikke kun til handsker, men 
også til genuaskødet og andet der normalt ligger og flyder i cockpittet. 

Rorpinden er også interessant. Ikke bare er den krum og har indbygget konkakten til at styre 
hækthrusteren med. 
Det rustfrie beslag på undersiden har fæstet til autopiloten, men også en klemme til tovenden 
så roret kan låses i en position. En god detalje når man ligger for anker i strømfyldt farvand, 
vil lægge underdrejet eller bare spare strøm til autopiloten.



Sprayhooden er også designet af Dieter ”him self”. Lavet af rustfrie rør med forstærkninger de
rigtige steder. Pensionistbøjlen er integreret i sprayhooden. Det samme er plotteren.  

Og så lige et par detaljer fra kabyssen. Fine teakkasser til krydderier, der passer til rummet 
bag komfuret.

 

Teakkasser med ruminddeling til glas, bestik, tallerkener og andet køkkenværktøj. Så er der 
orden på tingene.

Dette kan måske give inspiration til et par projekter til vinteren eller foråret. Jeg har i hvert 
fald fået et par stykker, der skal laves til Havheksen af Holbæk i løbet af denne vinter.

Søren Nerup, V-2060, Havheksen af Holbæk



Lewmar 8 skødespil

Renovering af Lewmar 8 skødespil, v/ 2106 KNAS

Mine skødespil var efterhånden begyndt at gå så trægt, at deres hjælp til at hale genuaskødet hjem, 
ikke rigtig kunne mærkes. Derfor var tiden inde til at få dem adskilt og gjort virksomme igen.
På toppen af spillet sidder en låsering, som med en tynd skruetrækker, er ganske nem at få af. Hvis 
man holder en klud på ydersiden af spillet mens man løsner låseringen, er der en chance for at den 
ikke ryger af og ud i havnen eller verdensrummet. Når låseringen er sikkert indenbords kan man, 
stadigvæk med kluden på ydersiden af tromlen, løfte den forsigtigt op og fri af den fastmonterede 
del af spillet. Vær opmærksom på at de fire små paler, med tilhørende små fjedre, bliver inde i 
tromlen indtil den også er sikkert indenbords. Nu kan man så se de fem skruer, som fastholder 
spillet til cockpitkarmen. Dem skal man have af for, at kunne komme videre. Nu kommer så den 
allersværeste del af hele operationen, nemlig at få alt de ”skrammel” man har liggende i 
kistebænken op, så man selv kan komme ned og ligge i kistebænken. Tro mig det kan helt klart 
betale sig. I første omgang prøvede jeg med 4 led på armen og topnøgleforlængere og endoskop, og 
det blev noget værre bøvl. Næ, ned i kistebænken, om på ryggen og man har den fineste 
arbejdsstilling til at fjerne de 5 møtrikker med skiver. Når man så har fået sig ”skruet” op af 
kistebænken igen, kan man med lidt ”lirken” og vrikken, få resten af spillet pillet af. Og så ind på 
arbejdsbordet i varmen og skille resten ad.
I bunden af spillet sidder endnu en låsering magen til den i toppen. Når man får den af, kan resten 
skilles ad. Vær opmærksom på at få noteret rækkefølgen af de forskellige dele. Inde i tromlen sidder
der de fire paler med nogle ganske små fjedre. De er faktisk nemme at få op, hvis man med enden af
en tynd skruetrækker, trykker det ene af de små fjederben ind mod tromlen. Så kan pal med fjeder 
løftes lige så stille op. Vær forsigtig, for de små fjedre kan meget nemt ”fise” ud i det store intet.
Så er der kun tilbage, at få det hele renset grundigt af i benzin (husk handsker), tørret af og smurt 
ind igen. Sejler man hele året, er det nok en god ide, at benytte noget fedt som har en viscositet der 
dækker temperaturer fra -15 til +30 grader C. Alternativt kan man som jeg, smøre det med lidt 
syrefri olie, eller som i andre sammenhænge bruge lidt Norsk vaseline (den til barnenumserne).
Når det hele så er samlet igen, vil opdage en helt fantastisk ny fornemmelse med sine spil. God 
fornøjelse.
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  Flytbart forstag på V-2060, S/Y Havheksen af 
Holbæk

Fordele ved rullegenua
De fleste af os har fået rulleforstag med rullegenua. Det er nemt og bekvemt. Man 
tøffer ud af havnen, går op i vinden, sætter storsejlet, falder af på kursen, lader 
rebelinen gå, genuaen ruller sig ud og afsted det går. Man skal ikke på dæk, alt klares 
fra cockpittet – se, det er nemt og bekvemt. 
Vi har nu kun et forsejl på 21 kvm , i stedet for de tre eller fire stykker, vi havde før i 
tiden. Den originale sejlplan for Vegaen har 5 forsejl, fra 22,6 til 5,4 kvm plus drifter 
og spiler.

Ulemperne
Der er selvfølgelig en bagside ved den bekvemme rullegenua.
Rullegenuaen er et kompromis, både i materialevalg og i form. Sejlmageren prøver at
lave sejlet så det kan spænde over flest mulige vindstyrker. Han prøver også at 
forbedre faconen når sejlet er rebet/rullet ind, med skum indlæg, lodrette sejlpinde og 
andet der skal kompensere faconen. 
Men det er og bliver et kompromis. 
Seriøse kapsejlere har IKKE rullegenua. De skal sejle optimalt i alle vindstyrker, 
ellers vinder de ikke. Derfor har de flere forsejl at vælge imellem. Sejl bliver syet til 
præcis den vindstyrke de skal bruges i. Letvejrssejl er af let materiale og ret poset i 
faconen, hårdtvejrsejl er af meget kraftigere materiale og har en næsten flad facon. 
Letvejrssejlet har maxstørrelse og stormsejlet er lillebitte. 
Mange af os har prøvet at skulle krydse i hård vind, i 12-15 m/s. Rullegenuaen er 
rullet om forstaget 6-7-8 gange, der er to reb i storen og vi kan ikke holde højde, men 
er nødsaget til at falde af, næsten til halvvind. 
Så snart genuaen er rullet mere end 4-5 gange om forstaget, er faconen blevet for 
poset til kryds.

Hårdtvejrs sejlads
At kunne sejle i hårdtvejr er vigtigt af sikkerhedsmæssige årsager. Man kunne f.eks. 
være tæt på læ kyst eller i snævert og grundt farvand. Det er som regel når man mest 
har brug for motoren, at den ikke vil starte. Derfor er det vigtigt at vi kan redde os ud 
af en svær situation for sejl.
De fleste af os sejler kun i indre og beskyttede farvande og helst kun i magsvejr – for 
det meste. Men også her kan vi blive overrasket af en uforudset sommerkuling. 
Murphys lov er som bekendt universel og må aldrig overses.
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På en natsejlads fra Hundested til Anholt for nogle år siden løb Havheksen ind i 
dårligt vejr, hård nordlig vind, op til 18 m/s. Vi havde Anholt fyr i sigte, men kunne 
ikke krydse højt nok til at vi kom ret meget nærmere. Den gamle MD6 var ikke 
særlig stabil og skulle kun bruges til allersidst ved havne indløbet. Vi lå og skiftede 
halse i nogle timer indtil det blev lyst og vinden lagde sig. Sommerstorme varer 
sjældent længe, heldigvis.
Denne tur gav anledning til ønsket om at kunne krydse mindst 45grader til vinden, 
samt at kunne ligge underdrejet. Begge dele er meget vanskeligt, for ikke at sige 
umuligt, med en rullegenua. 

Forskellige muligheder for hårdtvejrs sejl
 

Furlerlink
Jeg købte en brugt fok 3 i god stand, på 6,5 kvm., og 6 stk. ”furlerlink” hos Quantum 
sejl. Ideen er at man tager genuaen ned, sætter stormsejlet ved hjælp af disse 
furlerlinks. Det virkede ganske godt. Målet med de 45* til vinden blev opfyldt. MEN 
at bakse med at få genuaen ned på fordækket i 12 m/s, var ikke sjovt - slet ikke sjovt -
der bliv uddelt mange og hårde lussinger på fordækket. Et andet minus er at man ikke
kan rulle sejlet sammen omkring alu-profilet med furlerlink. Alu skinnen kan 
ødelægges af hagerne.

Stormsejl med ”sleeve”
Man kunne også vælge et rigtigt stormsejl med ”stormsleeve”. Der er flere udgaver, 
men i princippet trækkes ”ærmet” udenpå den sammenrullede genua. Det er en relativ
dyr løsning, 5 til 6.000 Dkr.
En løsning jeg nok ville vælge, hvis jeg skulle besejle oceanet. 
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Det flytbare forstag
Jeg valgte et flytbart forstag, hvor staget er fastgjort lige under toppen af masten ned 
til et stærkt fæste i dækket bag genuarullen. På dette forstag kan man så sætte 
stormsejlet med et dedikeret fald og halsbarmen fastgjort i et andet beslag på dækket, 
ganske som et traditionelt forsejl med hager i forliget. Det er vigtig at kunne stramme
forstaget hårdt, for at undgå at sejlet falder ud til læ og forringer krydsevnen. 
Hækstaget slækkes først til max. Det flytbare forstag strammes så meget med 
vantskruen at rulleforstag bliver temmelig slapt. Hækstaget kan så strammes i takt 
med at vindtrykket stiger.
Skødepunktet er fast med en ”stand-up” blok på ruffen. Det er flyttet en anelse 
tilbage, for at få en smule twist i sejlet ved højere vindstyrke.
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De tekniske detaljer
Fastgørelsespunktet i masten skal være så tæt på toppen som muligt, hvor vanter og 
stag giver mest mulig stabilitet. Jeg købte et beslag fra Selden netop til det formål og 
et buet øjebeslag til faldet. Mastebeslaget til staget sidder 27 cm fra mastetoppen, lige
over fæstet til topvanterne. Det kunne godt have siddet lidt højere. Faldøjet sidder 
lige under. Dæksbeslagene er to foldbare ”pad-eyes. Dækket er forstærket med to U-
aluprofiler (80 x 40) på undersiden. Profilerne er lagt i epoxyfiller for at få den bedste
kontakt flade. 

. 
Vantskruen har skødekroge i begge ender, en fast mod dækket og en svirvlet mod 
staget. Vantskruen har to lange bolte, en til at dreje med og en til modhold.
Staget er en 5mm flettet Dyneema line med kovs i begge ender. Denne line gir sig 1,3
%, er stærkere end stål og vejer 10 % af stål. 
Når det ikke er i brug, sidder det i et øje mellem for og top vanterne i BB side. 
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Testen
Jeg har testet denne opstilling i 12-14 m/s på Isefjorden sidste forår. Det virker 
ganske efter hensigten. Med to reb i storen, fok 3éren sat på det flytbare forstag, kan 
Havheksen gå 40/45 grader til vinden med en krængning på kun 20/25 grader. Farten 
ligger på ca 5½-6½ knob. Havheksen er samtidig i næsten perfekt balance. Der skal 
næsten ikke styres kontra og den er svagt luvgerig, præcis som den skal være.
Havheksen kan nu lægge underdrejet uden problemer.
Alt i alt en meget vellykket test.
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Prisen
Hvad har det så kostet?? 
800 kr for en god brugt fok 3.
400.kr for Pad-eyes og øjebeslag.
330 kr for  11 m, 5mm dyneema line
275 kr for Selden mastebeslag
350 kr for dvs. skruer, bolte, vantskrue og kovse
100 kr for Alu U-profil
I alt 2255 Dkr

Åhh ja, 6 x furlerlink til 44 kr/stk = 264 kr

Ekstra fordele med i købet uden beregning
Der er flere fordele ved denne opsætning end det umiddelbart ser ud som. 
For det første har man et ekstra forstag hvis uheldet skulle være ude og man mister 
rulleforstaget. Der er også et ekstra fald plus spilerfaldet, der sammen med et par 
kastblokke kan gøre det ud for ekstra vanter i en nødrig.
Det flytbare forstag kan også bruges med en ekstra genua med hager, i en ”goose 
wing” opsætning på plat læns.
De ekstra skødepunkter kan også bruges i nødstilfælde. Jeg bruger dem til 
bomningspreventerne på læns i søgang. 

At ligge underdrejet
Det er nu bliver muligt at ”lægge underdrejet” med det lille og flade forsejl. 
Jeg skal måske lige prøve at forklare hvad det er ”at ligge underdrejet”. Det er en 
metode fra de gamle sejlskibsdage, fra før der kom motor i skibene. Det er en næsten 
glemt teknik. Glemt, dels fordi finkølede både, med deres lille undervandsskrog og 
korte køl, har svært ved det. Dels fordi man kan motorsejle og vi har fået rullegenua. 
Jeg tror ikke man lære teknikken på sejlerskolerne mere. Jeg lærte det i søspejdernes 
Ålborgjoller i en (meget) fjern fortid.
Vi har en Vega -- den kan også tricket. 

Teknikken er at man ”bakker” fokken dvs. skøder den til lu. Det klodsrebede storsejl 
skødes hårdt midtskibs og roret lægges helt i læ og surres.
Båden vil så lægge sig i en vinkel på ca. 60 grader til vinden og blive læggende 
nogenlunde på samme sted. 
Den bakkede fok vil presse stævnen mod læ, storsejlet og roret vil presse mod lu. De 
tre faktorer skal så i samspil balanceres, så skibet ligger stille med vind og sø ind 
skråt forfra. Er man et sted hvor der er plads omkring, kan man gå om læ, lave mad 
eller bare få en pause, måske sove og vente på stormen lægger sig.
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En rigtig god teknik at beherske, ikke bare i storm. Jeg vil anbefale alle at øve ”ligge 
underdrejet” teknikken. 

Skulle jeg sejle langt og/eller på oceanet, ville jeg nok vælge ”stormsleeve” 
stormfokken og et storm trysejl. Men så skulle der graves dybt i lommen efter de 10-
12.000 kr ekstra. En relativ billig livsforsikring for en oceansejler.
Som det er nu, kan jeg sejle i det meste af hvad vejrguderne kan præstere på en 
sommer i hjemlige farvande. Og det er ikke så ringe endda.

Mange Vega hilsner, pas på hinanden og sejl sikkert.
Søren Nerup, V-2060 Havheksen af Holbæk

PS. Skulle nogen undre sig over de to reb i storen jeg omtaler. Skyldes det at jeg har 
en Selden SLR (single line reef) bom. Her er to reb og bomudhal indbygget i 
bommen. Det gør Havheksen til en moderne sejlbåd. Jeg kan kun anbefale at andre 
også skifter bommen. Den originale rullebom er håbløs gammeldags, ineffektiv og 
uden de nødvendige trim muligheder som bomudhal.
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Åben båd arrangement på Havheksen

Lørdag den 28/5 kl 10 var der  “åben båd” på Havheksen i Bådelauget i Holbæk.
Vi var 4 Vega sejlere der mødtes og fik en god snak og et kig på detaljerne på Havheksen.
De væsentligste forbedringer er nok de tilbage førte fald og trimliner, 10 i alt. Selden´s single line 
reef (SLR) bom, flytbart forstag og en ny Beta 16 motor. 
Efter kaffen og skipperskrønerne blev der sejlet en tur på fjorden i ca. 6 m/sek med  5-6 knob og 
solskin. Det moderne rebe system blev demonstreret under turen. 
En helt igennem hyggelig  og god formiddag, der bliver gentaget efter sommerturen til 
Warnemunde/Rostoc
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Næstformanden har ordet.
Nu er vi kommet i den tid på året, hvor det er mere oplagt at sidde i stuen i genskinnet fra skærmen 
end at sidde ombord på vegaen i aftenssolens stråler. Den 1.oktober installerede vi derfor et 
statistikmodul på hjemmesiden. Ikke noget med big brother, lup og blå briller, men for at blive 
klogere på vores synlighed og anvendelse. Anyhow, som de siger hvis man sejler tilstrækkeligt langt
vestpå, kan vi efter 2 måneder præsentere følgende status:

Tilsammen i oktober og november fik hjemmesiden 5.130 unikke besøg 
med 24.185 fremvisninger af sider, heraf var de 3.146 unikke besøg i 
november. Selvfølgelig er det ikke vegasejlere eller vega-interesserede alle 
sammen, for der er nok både robotter, tilfældige surfere og diverse andre 
ikke relevante besøg, men det fortæller dog, at hjemmesiden effektivt er til 
stede og tilgængelig. 

I den mere relevante afdeling hjemmesiden 476 gange blevet besøgt efter opslag på en 
søgemaskine, hvoraf de 323 er via google-søgning. Altså kan vi findes 

Og hvad er så de populære sider (i antal visninger)?

 1) Forsiden: Velkommen til Vegaklubben (3.599)
 2) Om Dansk Albin Vega Klub (1.202)
 3) Vegaforum – den generelle forumforside (766)
 4) Historien og beskrivelsen af vegaen (663)
 5) Medlemmernes loginside (625)
 6) Stemninger med årets fotokonkurrence (510)
 7) Populære weblinks (397)
 8) Fotos (273)
 9) Vegaforum – en bestemt populær tråd (232)
10) Vegaen en svensk klassiker (224)

Det fortæller os vigtigheden af, at vores forside og beskrivelse af vegaklubben er ajour og 
interessant læsning, når de har så store besøgstal. Vi ser også at en del kigger i forum, og måske 
finder gode råd i eksisterende og gamle debattråde, selv om der ikke startes så mange nye tråde i 
vores forum. Det er jo nok konkurrencen fra Facebookgrupperne og Yahoogruppen.  Og så ved vi 
via en test, at nr.6. med årets foto /stemninger er et direkte resultat af at dele siden som et opslag på
Facebook - på den måde kan de sociale medier også skaffe vegaklubbens webside en interesse 

Yderligere ved vi at hjemmesiden mest besøges af browserne Chrome, FireFox og Internet 
Explorer, som er pc-browsere, mens Macs Safari o.l. er mindre brugt. Det væsentligt ift test af 
sidens funktionalitet.

MEN – statistik er som en bikini, den skjuler det væsentligste! Derfor snakker vi selvfølgelig 
hjemmesidens indhold og anvendelse m.v. på medlemsmødet i Hou og på generalforsamlingen i 
Ishøj, sådan at vi kan udvikle den mest hensigtsmæssige hjemmeside til vegaklubbens interne og 
eksterne behov.

/Jacob #679 
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VEGA KALENDEREN 2017
Vegasailors have more fun 

20. JANUAR Bestyrelsesmøde i Vegaklubben

4. FEBRUAR
Det traditionelle medlemsmøde i Hou, hvor bestyrelsen 
præsenterer emner til fælles debat, 
og der vil være et interessant foredrag. 
Mere information følger.
 

11. MARTS Den årlige generalforsamling i Ishøj
Dagsorden og dagens program følger.
 

17. - 18. JUNI
Sjælland Rundt på Indersiden – hvis du har for langt i egen 
vega kan du måske få en gasteplads …
http://www.herslevstrandsejlklub.dk/srpi

10 – 12. AUGUST
Svendborg Classic Regatta – en hyggelig weekend uanset om 
man er til tur- eller kapsejlads.
http://www.classicregatta.dk/

Har du spørgsmål eller input til vegakalenderen:
Kontakt gerne Jacob på Naestformanden@AlbinVega.dk
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Vi har de første, men skal være flere!

Som erfaren Vegasejler har vi brug for dig som Vega-ambassadør! 
Opgaven er at tilbyde interesserede og nye vegaejere 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

Links til spændende sider:

www.thomasveber.dk    Spændende læsning om sejlads til Middelhavet. Hvis man tilmelder sig til 
hans nyhedsbrev kan man gratis downloade bogen ”Sejl til Middelhavet.” i PDF format

www.motorsamlingen.dk  Et kig ind på motormuseet ved Grenå. Et spændende museum med 
mange motorer, store som små, bl.a. en Albin benzinmotor fra 1960.
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