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Nyhedsbrev til medlemmer af Dansk Vega Klub. Redaktionen afsluttet: 1. Juni 2018. 

Eftertryk eller kopiering kun efter skriftlig aftale.. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så håber vi kun på masser af skønne dage 

på vandet. 

 

GOD SOMMER 

 

 

Deadline for næste nummer (sommernummer) er den 15. September 2018 
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Formanden har ordet maj-2018 

 
Kære Vega-sejlere 
 
Ja, så kom maj med forår og sommer efter en noget sløv start med aprils møgvejr med kulde og regn. Vi kan 
alle glæde os over, at vi allerede har haft flere sommerdage i år end i hele sæsonen sidste år – og så det er 
bare med at krydse fingre for, at der er flere i vente hen over de næste måneder. 
 
Det fine maj-vejr fik alle i gang med bådpleje på ’nokken’ - med efterfølgende søsætninger. Det var skønt 
igen at mærke båden duve under sig. 
 
Vi har ved flere lejligheder - i klubregi - reklameret for mulige fællesaktiviteter, herunder SRPI (Sjælland 
rundt på indersiden) i juni, Vandets Dag d. 9/6 med åbent hus og masser af skæg og ballade i udvalgte 
havne, IFR i Harwich i juli og Svendborg Classic i august – desværre uden den helt store genklang fra 
medlemmerne. Seneste nyt fra denne front er desværre, at IFR i Harwich er blevet aflyst pga. manglende 
tilslutning. Så må vi bare håbe, at Hollænderne har mod på at samle handsken op i 2020, så vi kan komme 
tilbage på sporet. 
 
Ved seneste bestyrelsesmøde, d. 4/5, har vi fastlagt et foreløbigt årshjul, så medlemmer, med input 
og/eller ros og ris, til foreningen har nogle referencedatoer: Årshjulet ser ud som følger: 

 18-19/08: Åben båd arrangement i Holbæk Havn. Mere herom senere. 

 28/09: Bestyrelsesmøde 

 16/11: Bestyrelsesmøde 

 11/01-19: Bestyrelsesmøde 

 2/02-19: Medlemsmøde i Hou. Gode ideer til emner og underholdning modtages gerne. 

 8/02-19: Disponibel for Bestyrelsesmøde 

 2/03-19: Generalforsamling i Ishøj med efterfølgende konstituerende Bestyrelsesmøde. Gode 
ideer til emner og underholdning modtages gerne. 

 
Henning og John redegjorde for den aktuelle medlemsstatus, som desværre har været vigende siden 
generalforsamling i marts, hvor vi var oppe på 135 medlemmer. Flere har meldt sig ud i forbindelse med 
opkrævningen af årskontingentet på 250 kr. ’Man’ synes, at ’man’ får for lidt for pengene – og det gør man 
måske også. Her kan vi jo så kun opfordre til at ’man’ selv byder ind med det ’man’ mangler. 
 
Ved mødet redegjorde Søren for afslutningen af fællesindkøbet ’udestuer’, som nu var ved at blive afsluttet 
med et tilfredsstillende resultat. Samtidigt snakkede vi om nye muligheder for fællesindkøb, og John bragte 
’pensionistbøjler’ frem som en mulighed. Men mere herom senere. Og tyskerne genovervejer et nyt 
fællesindkøb af alu-vinduer  
 
Ved samme lejlighed blev emnet for årets fotokonkurrence fastlagt: Vandkantsdanmark med et ’touch of 
Vega’, dvs. at billedet skal indeholde mindst et genkendeligt element fra en Vega. 
 
Referater fra mødet er på vej ud til medlemmerne via vores hjemmeside. 
 
Vi er i løbende dialog med vores svenske og tyske søsterklubber. I Sverige lider man under den ’store 
afstand’, både fysisk og mentalt, der er fra Stockholm til Skåne. Klubben har på det seneste oplevet en stor 
medlemstilbagegang hen over vinteren. Vi arbejder på eventuelt at lave noget fælles i Øresundsregionen og 
modtager meget gerne forslag og ideer. I Tyskland går det til gengæld fremad, med flere fælles aktiviteter 
og et stigende medlemstal på ca. 10 % over de seneste år. Et stort tillykke – og godt gået   
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Jeg har netop modtaget Vega Mitteilungen 1/18 og vil forsøge at viderebringe nogle af de mest 
interessante artikler senere. 
 
I ønskes alle en rigtig pragtfuld sejlsæson. 
 
 
Med venlig hilsen 
Formand for Dansk Vega Klub 

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

 
 
 

 
 Månedens lille tip 
Her er en idé til en dejlig, handy ildslukker, som arbejder på en helt anden måde end de traditionelle. 
Man skal for eksempel bare aktivere den, og smide den ned i kahytten og lukke derned til. Så „snupper“ 
den ilten og kvæler dermed ilden. Den fylder ikke ret meget i forhold til de traditionelle og skader ikke 
elektronikken. 
 
Fås til en rimelig pris, og endnu billigere i en sætpris med 3 stk. som er perfekt til en Vega. Forhandles hos 
Hellers, hvor I kan se priserne på hjemmesiden eller i kataloget. 
 
 

 

mailto:engell@enebaervej7.dk
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Persondataforordningen 

 
Kære Vega-sejlere 
 
Som I sikkert har hørt fra mange andre sider træder der en ny EU-persondataforordning i kraft pr. 25. maj 
2018. Forordningen er fortsat under behandling i Folketingen, men det vil næppe flytte mange kommaer i 
forhold til EU-udgaven. Rækkevidden af forordningen er fortsat ikke helt klar, men den kommer også til at 
dække ’små private foreninger’, herunder boligforeninger, vejlaug og, desværre, også små sejlklubber som 
Dansk Vega Klub. 
 
Persondataforordningen omfatter håndtering og opbevaring af persondata i alle afskygninger, og, for at 
leve op til bestemmelserne, skal der udarbejdes regler og procedurer, som beskriver disse. 
 
I Vega-klubben mener vi at kunne opfylde betingelserne ved at udarbejde følgende 3 dokumenter: 

1. En privatpolitik i forhold til det enkelte medlem af klubben (Personoplysninger). 
2. En procedure for behandling af persondataoplysninger (Opbevaring af Personoplysninger). 
3. Forholdsregler ved konstateret sikkerhedsbrud 

 
 
Personoplysninger: 
Fremover vil klubben kun gemme følgende personoplysninger, efter tilladelse fra det enkelte medlem: 

 Navn, adresse, telefonnummer, bådnavn og –nummer (medlemsnummer), hjemmehavn og evt. 
mailadresse. Kun de med grønt markerede informationer vil være tilgængelige på hjemsiden eller 
andre klubrelaterede publikationer. Disse grønne informationer vil endvidere blive gemt i klubbens 
arkiv af hensyn til registrering af klubbens historie. 

 Medlemsstatus, dvs. indmeldelses- og udmeldelsesdato. Disse datoer gemmes sammen med 
ovenstående grønne informationer i klubbens arkiv af hensyn til registrering af klubbens historie. 

 Kontingentstatus dvs. betalt periode og betalingsdato og/eller restance 
 
Tilladelsen til at opbevare ovenstående oplysninger gives ifb. med indmeldelsen i Dansk Vega Klud. 
 
Alle ovenstående ikke-grønne informationer slettes senest 12 mdr. efter en eventuel udmeldelse.  
 
Alle øvrige informationer, som klubber herudover måtte have, slettes umiddelbart. 
 
Opbevaring af Personoplysninger/Datasikkerhed: 
Alle ovenstående oplysninger opbevares elektronisk på klubbens PC - eller klubbens eksterne harddiskdrev 
udlånt til kassereren - under almindelige log-in procedurer med ’username’, ’password’ og ’firewall’. Der 
gives kun adgang til disse oplysninger til: 

 Klubbens til enhver tid siddende formand 

 Klubbens til enhver tid siddende kasserer 

 Klubbens til enhver tid siddende web-master 

 Samt til den til enhver tid siddende bestyrelse via dobbelt log-in via sikret hjemmeside. 
 
Løbende elektronisk korrespondance opbevares på tilsvarende måde og betingelser. Almindelig post, 
modtaget af klubben, opbevares i klubbens hardcopy-arkiv i arkivmapper beroende hos klubbens til enhver 
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tid siddende kasserer, som er forpligtiget til at opbevare disse mapper under lås, utilgængelig for 
uvedkommende. 
 
Ved ændring i bestyrelsens sammensætning overdrages såvel det elektroniske som hardcopy-arkivet til 
pågældendes afløser. 
 
Forholdsregler ved konstateret sikkerhedsbrud: 
Jf. ovenstående opbevares der ikke fremover personfølsomme oplysninger i klubben.  
Procedurer ifb. med konstateret sikkerhedsbrud afventer endelig afklaring af forordningen ifb. med endelig 
vedtagelsen i Folketinget. 
 
 
 
 
 
 
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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Skotland er bestemt en rejse værd. 

Vi havde fået chancen for at låne en båd i Skotland, og det siger man jo ikke nej til. 

Den lå udenfor Inverness og skulle til Fort Morgan, så Admiralinden og undertegnede, 

blev enige med en god veninde om, at det var lige chancen for os. 

Vi bestemte os for turen i bil til Gøteborg og med DFDS til Newcastle upon Tyne, og så 

køre lidt rundt i Skotland, før vi skulle til Inverness.  Det fortrød vi ikke, for vi fik set 

så mange dejlige steder og mødt en masse hyggelige mennesker. 

Vi stiftede så også bekendtskab med de store tidevandsforskelle der er. Her er et 

enkelt billede fra den kendte ”Whisky By”, Oban. 

 

Vi fik også set nogle af de kendte turiststeder fra landsiden. Senere skulle vi se dem 

fra vandsiden. 

Vi skulle igennem Caledonian Canal, helt fra Nordøst til Sydvest. Det er en gammel 

kanal (åbnet 1822), som er konstrueret for at få handelen til at blomstre. Arkitekten 

som konstruerede den er Thomas Telford, som i også har tegnet Göta kanalen. Den 

følger selvfølgelig de naturlige dale og søer. Der er kun sluser og en enkelt bro, som 

heldigvis kan åbnes, hvorfor sejlbåde ikke er noget problem. 
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En af de smukke sluser sydligst på Loch Ness (vi så ikke noget sømonster!!) er i Fort 

Augustus, hvor der er liv og glade dage med masser af turister. Det tager lidt tid at 

komme igennem, da der er 5 trin op og ned, men alt går stille og roligt. Selv en svane 

med unger tog turen sammen med os, og fik mange godbidder fra bådene. Det var 

sjovt at se både fra Baltimore, Australien, Canada og Danmark i samme sluse, men alt 

gik fint og med masser af hygge. 

Vi blev en nat i byen, da der var hyggeligt og rart og med mange muligheder for at 

spise m.m. Det er lidt ”turisted”, men man skal ikke langt fra centrum (slusen), og så 

er naturen der. Se lidt billeder under slusebillederne. 

 

Her ligger vi ganske få både ved en ganske lille bro under en idyllisk borgruin. 

Vidunderligt stille og roligt og med klart, rent vand. Den store træbåd der går tidligt 

nordpå, er i øvrigt den kendte redaktør fra Yachting World´s egen kopi i 2/3 størrelse, 

af de originale der gik ud fra vestkysten af England for at få godset i land fra de store 

skibe. Den er bygget i 1998 ud fra de originale tegninger. I dag har han solgt den for 

en lille formue, og har købt et ”Yoghurt bæger”, og bor mest i Sydfrankrig, men det er 

jo nemt i dag, da han kan skrive sine artikler ombord. Det gjorde han også her, da 

træskibet havde alle moderne elektroniske midler ombord.  
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Den sidste sluse, Neptunes Staircase, består af 8 trin og tager flere timer at komme 

igennem. 

 

Der er en pragtfuld udsigt over Loch Linhee, som faktisk er en fjord der bare går langt 

ind i landet fra vestkysten af Skotland. Der var åbenbart lidt problemer den dag, for vi 

var i slusen fra ca. 11.00 til 16.30.   

Vi glemmer aldrig denne tur, som var helt vidunderlig. Vi var heldige, vi havde solskin 

det meste af turen. Det er en oplagt tur for en Vega, vi havde blikvand fra Norge til 

England både ud og hjem. 

For god ordens skyld, må jeg hellere tilføje at vi ROEDE hele turen i en gammel, 

klinkbygget  træbåd fra SAS roklub, Bue Viking. En såkaldt inrigger, 2 ér med 

styrmand. Det er utroligt hvad man kan stuve ned i sådan en båd. Den tilhører i dag 

Juelsminde Roklub og er omdøbt. 

Vi er enige om at tage turen endnu engang, men så bliver det i en TØF, TØF. De kan 

lejes i Inverness, og hos udlejningsfirmaet  fik vi i øvrigt nogle fantastiske kort, som vi 

sejlede efter, da de danske kopikort vi havde ombord var ulæselige (vandskadede). 

 

Vega 1118/Albin116 
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Kender I Andersen & Kristensen I/S ? 

 

Måske ikke, men det er da en leverandør der har været med i over 30 år, og som har rådgivet og 

solgt diverse elektriske og elektroniske produkter overalt i landet m.m. 

Indehaveren , Søren Andersen, var tidligere ansat hos daværende DEMKO, og har derfor altid 

gjort en stor dyd ud af, at være på forkant, og altid med højeste sikkerhed som norm. 

I dag har han valgt ikke mere at køre ud og kravle rundt i bådene. Det bliver for dyrt for kunden, 

men tingene løses enkelt alligevel. Kommer kunden med mål på installation, bliver alt konfigureret 

på værkstedet og installation bliver nem. Selvfølgelig er der Back-Up fra værkstedet hvis noget 

driller. Meget er i dag trådløse installationer og her er der selvfølgelig også hjælp at hente. 

Til vinter afholdes et kursus for Vega klubben, omkring AIS, plotter og el/sikkerhed. Det bliver 

selvfølgeligt varslet i god tid i Vega Nyt. Her et billede fra et kursus for Langturssejlerne. 

 

 

Igennem årene har man opbygget en af landets største webbutikker med et hav af forskellige  

produkter. Prøv at gå ind på www. Dansea.net, eller www Philippi.dk og se de mange produkter 
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SPECIAL PRICE FOR YOU AMIGO VEGA SAILOR !!!! 

 

Specielt for Dansk Vega Klub har Søren lavet specialtilbud i 

en begrænset periode, 5.- 15. Juni. 

 

Det er kun denne periode tilbuddet kører. Når man går ind 

på hjemmesiden skal man taste Vega som email og Vega 

som kode, ellers virker det ikke. 

Der er 20% på Raymarin ST-1000 og 2000, og 

”Vindpakken” I-40, men også masser af gode procenter bl.a. 

på ODEO, Ocean PLB, OLAS, Himunication, ODEO, 

Philippi, Firestriker, Genofix, Garmin 722 osv. 

Redaktøren er en beskeden mand, men ønsker sig en 

Genofix for at beskytte genua ved ombordstigning, samt et 

sæt OLAS ”armbånds GPS” for max. sikkerhed ved MOB. 

Kig ind på Dansea.net, og se hvad I ikke kan leve uden. I 

tvivl så ring på 4014 8775, hvor de flinke folk er parat til at 

hjælpe, men husk at nævne I ringer som Vega medlem. 
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Coppercoat opgaven, hvorfor? 

Det er dyrt, det er svært, og hvis du ikke er omhyggeligt kan du få problemer, men de nye ejere af Vega 

2732, besluttede sig for at tage chancen, og har bestemt ikke fortrudt det 2 år senere. Her er deres beretning: 

 

Der er 3 grunde til at vi besluttede det: 

 Nummer 1 er, at den kvindelige del af ”rederiet” er en frossenpind, som ikke ønsker at føle, at fingrene 

fryser af i April måned.  

Nummer 2  er,  EU har indført regulering og forbud mod diverse bundmalinger og nu bliver det snart 

håndhævet. Vi vidste, at det er positivt for havmiljøet og går helt ind for det, men har ikke lyst til at spilde tid 

og penge på nye bundmalinger, som alligevel ikke viser sig at være gode efter et stykke tid. Derfor læste vi 

masser af information, og valgte tilsidst Coppercoat, som ikke afgiver kobberpartikler til havet, og derfor er 

godkendt. Det er fremtidssikret og har vundet et hav af miljø priser. 

Nummer 3 er, at båden er købt i Sverige, hvor den har sejlet trygt og godt, tæt på værftet i Karlsstad ved 

Vänern, men den fine bundmaling var skabt til ferskvand. Efter 5 måneder i Øresund lignede bunden noget 

man ikke kan drømme om i det værste mareridt. Kunne man sælge tang og ruger til gourmet restauranter 

kunne vi have spist som kongelige i en måned, se Billede 1: 

 

Det første svære job var at få renset bunden helt ind til Gelcoaten. Vi havde desværre ikke tiden og energien, 

så det blev en opgave for Nordbjærgs Værft. Det var en barsk opgave som tog 2 fulde dage og kostede ca. 

10.000 Kr.  Dyrt, men vi havde sat penge tilside og de lavede et fantastisk arbejde. Se billede 2: 
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Nu hvor alt var flot, var det vores tid til at more os, så vi iklædte os astronaut tøj. Sikkerhed er vigtigt, for det 

er et Epoxy baseret materiale vi ville benytte, og som er farligt at arbejde med. Se billede 3. 

 

 

 

Vi benyttede en 2 komponent epoxy grundmaling fra Hempel og brugte 2 forskellige farver, så vi kunne se 

hvor første lag stoppede og nr. 2 begyndte. Det ca. 500 kr. pr. farve og vi benyttede et hav af små dedikerede 

ruller, men det gik nemt og uden problemer. Så er vi også dejligt fri for fremtidig osmose problemer. 
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På billede 5 kan I se, hvad man får for 950 Kr,  2 x 500ml. epoxy og 2 kg. Kobberpulver. Nok til 4  kvm. Vi 

købte 4 sæt fra b-onc.dk og gik i gang. Her er det vigtigt at vejrforholdene er gode (Godt, tørt, varmt og uden 

risiko for regn). 

 

Hele arbejdsprocessen skal følges nøje. Man er nødt til at påføre 4 lag umiddelbart efter hinanden UDEN 

stop. 1 person skal blande hele tiden, så at kobberpulveret ikke synker til bunds og en anden er nødt til at 

påføre med rullen. Det er idéelt at være min. 3 personer, da det er hårdt arbejde uden pauser. Der følger 

meget gode instruktioner med, og mit bedste råd er at læse dem 1 gang og 2 gange eller 5? Kig også på 

YouTube. Vi gjorde det desværre ikke, og prøv nu at se, hvad der skete: 

 

 

Her på billede 7 er katastrofen indtruffet. Vi var så forhippede på, at få Copperpaint malingen påført, at vi 

havde glemt at give basismalingen er hurtig gang slibning. Resultatet var at Coppercoaten klumpede, var 

plettet og begyndte at løbe stille ned af båden…. Vi var nødt til at ringe til producenten i England, og 

forklarede hvor dumme vi havde været. De var ualmindeligt hjælpsomme, men det var den hårde vej. Den 

eneste mulighed var at slibe Coppercoaten ned, og give yderligere 3 lag. 

 Det gjorde jeg, og fortalte manden at det var skilsmissegrund, hvis han nogensinde nævnte de ekstra 3000 

kr., dette lille nummer kostede…. 
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Vi kom tilbage i vandet (Juli 2016), og parat til at sejle til dejlige IFR i Warnemünde. Vi blev i vandet hele 

vinteren 2016/17 og kom først på land igen i November 2017 efter 17 måneder. Resultatet var vidunderligt, 

kun lidt slim og skidt som var nemt at vaske af med slange og vand. 

 

Båden er stadig ren, efter at have været på land hele vinteren, ren og parat til nye eventyr. 

 

Summa summarum: 

 Ville vi gøre det igen? Selvfølgelig. Når alle andre sidder og tænker på hvilken bundmaling der nu er 

godkendt, og de skal de til at fryse igen, vil jeg sidde ved brændeovnen og planlægge vores sommertur. Vel 

er det dyrt, men kan vel begrænses til Kr. 5.-6.000 kr, hvis man undgår min begynderfejl. 

Det bedste er så, at vi ikke behøver at bruge ret meget tid de næste 15 år. 

 

Clare MacCarthy, V2732, Saoirse (nænsomt oversat og redigeret af redaktøren). 
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Vi savner jer 
 
Kære Vega Klub medlemmer, vi savner jer – både socialt ude i havnene og jeres engagement med oplæg til 
fællesarrangementer og input til vores lille klubblad. 
 
Ved hvert bestyrelsesmøde sidder vi og vrider hjernen med ’hvad gør vi’ og ’hvordan får vi mere aktivitet’ i 
klubben. Når vi lægger forslag frem på vores fælles medier, f.eks. Facebook, hjemmesiden og Vega Nyt, er 
der ikke den store klangbund eller reaktion. 
 
Vi har også, med samme begrundelse, oplevet flere udmeldelser her i foråret  - men heldigvis næsten lige 
så mange nye indmeldelser, hvor de nye medlemmer søger klubbens fællesskab og ekspertise på Vegaens 
spidsfindigheder  
 
Så spørgsmålet er: Hvad skal vi gøre (anderledes) ? Og det er lige hér, vi savner jeres inputs. Alle forslag er 
velkomne og vil blive behandlet positivt. 
 
I nærværende Vega Nyt fortæller vi jer om klubbens årshjul, så I alle har nogle sigtepunkter for 
fremsættelse af gode ideer – selvom vi holder åbent 24-7-365 (dvs. altid  ) 
 
Og glem nu ikke at tage de super-gode billeder af og om Vega-sejlernes oplevelser til årets fotokonkurrence 
– glem heller ikke at slå Keep Sailing til når I er ude at sejle og søger socialt Vega-selskab i fremmede havne. 
 

 
 
Ha’ en rigtig god sæson med mange gode timer på vandet. 
 
Formanden 
Niels Engell 


