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Nyhedsbrev for medlemmer af Dansk Vega Klub. Redaktionen afsluttet: Medio Sept. 2018. 

Eftertryk eller kopiering kun efter skriftlig aftale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En dejlig dag i en ny havn 

Der er så meget at opleve for alle generationer 

Og denne sommer kan ikke mindes bedre. 

 

 

 
 

 

 

Deadline for materiale til næste nummer er 1. Dec. 2018. 

½½½½½½½½½½½½½  
Vi tager til Harwich næste år. 
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Formanden har ordet. 
 

September 2018 
Kære Vegasejlere 
 
Nu siger kalenderen desværre efterår og dermed en snarlig afslutning på en pragtfuld sæson. 
 
Foråret startede jo ikke alt for godt og det varme vejr med båd-sysler lod vente på sig. Minderne fra den 
’grønne vinter’ i sommeren 2017, med regn, blæst og kulde, begyndte at trænge sig på og spørgsmålet 
”Skal vi finde på noget andet hér til sommer end en bådferie i Danmark” begyndte at spøge i baghovedet.  
 
Men så kom sommeren med hele 72 sommerdage, et utal af ’næsten sommerdage’ og en pæn håndfuld 
tropenætter. Så er der pragtfuldt på vandet rund omkring Danmark. Besætningen på ’Disse’ havde 2 herlige 
uger på Nordkysten og i Øresund i starten af juli – med et par afstikkere til Jazz Festivalen i København fra 
Dragør og Magreteholm.  
 
Vi har desværre ikke formået at strikke så mange fællesarrangementer sammen, som vi kunne ønske – jeg 
syntes ellers, at der var lagt flere gode oplæg ’i ovnen’ i foråret. Men det kræver en fælles indsats og det 
kunne måske tyde på, at, selvom Danmark er et lille land, så er der alligevel ’for langt’ fra A til B – eller, at 
alle har for travlt med andre ting ? 
 
Dog lykkedes det midt i august at få arrangeret er spilerkursus i Holbæk, hen over en weekend, med 
Flemming og Kenneth som instruktører. 9 entusiastiske Vegasejlere deltog og havde, trods lidt rigelig vind, 
et par hyggelige timer sammen. Se John’s artikel senere i bladet. Det er aftalt, at vi prøver at gentage 
succesen til næste forår med en seance i hhv. Midtjylland og Øresundskysten. 
 
I internationalt regi har vi fortsat kontakt til vores svenske venner om et tættere samarbejde. Samtidigt 
prøver vi, som opfølgning på det aflyste IFR i England (øv-øv), at få stablet et VODA-bestyrelses- og 
strategimøde sammen i løbet af efteråret. Desværre er vi også hér ramt af fyldte 
kalendere og store afstande, men jeg håber at det lykkes. 
 
Bestyrelsen genoptager sin møderække d. 28/09, jf. Årshjulet i sidste nummer af Vega Nyt, og modtager 
gerne input om alt og alle til behandling ved møderne og/eller til fælles fornøjelse i bladet. Og husk nu: 
billeder med Vega-temaer til årets fotokonkurrence. 
 
Med venlig sejlerhilsen 
Niels Engell 
Formand 
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Ferieminder 
 

Nu er vi efterhånden så småt kommet i gang med efteråret, og inden vi får set os om, så har vi kun 

minderne om en fantastisk sejlsæson, liggende på en chip. Så er det vi skal til at finde ja-hatten 

frem og tænke tilbage på den skønneste sejlsommer og finde feriebillederne frem. 

Og mens vi så sidder og bladrer de mange tusinde sejlerbilleder igennem, hvorfor så ikke lige 

tænke på Vega Klubbens fotokonkurrence? Jeg er helt sikker på, at der bland alle jer medlemmers 

sejler-minder findes årets billede, som beskriver det at sejle Vega. Det kunne da være sjovt, at 

være den som med Diplom og en flaske Gammel Dansk, kunne prale af at have taget Årets Billede i 

Vega-regi. 

Hvordan er det nu lige man kan få sit billede med i konkurrencen? Jo, det er ganske nemt. Man 

logger sig ind på hjemmesiden (albinvega.dk), og følger instruktionen der. Alternativt benytter 

man mailadressen danskvegaklub@albinvega.dk, og vedhæfter sine billeder. Venligst husk at de 

bør max have størelsen 640x 478 pixel. Så sørger vi fort lægge billederne ind. Husk også at give 

dine fotos en god titel. 

Når I nu alligevel sidder og tænker tilbage på sæsonen 2018 og dens sjove, pudsige, skøre og 

eventuelt skræmmende oplevelser i en Vega, hvad så med et dele den med os andre? Nedfæld 

oplevelsen på et elektronisk medie (mail, word eller lign.) og send det til Vega Klubben på 

ovenstående mail. Så lægger vi oplevelsen ind i næste blad til medlemmerne. Og du skal ikke tænke 

på formateringen, ordstilling, stavekontrol og de ting. Det klarer vores redaktør. 

Så hjælp os med nogle tekster, så vi kan gøre VegaNyt endnu sjovere og spændende læsning. 

 
 
 
 
  

mailto:danskvegaklub@albinvega.dk
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“Courage is being scared to death... and saddling up anyway” 
 
Citatet er fra John Wayne – og sådan kan man jo godt have det som nybegynder, hvad enten man springer  
afsted på en hest eller sejler til søs i en Vega. Om det er sejlsport eller ridning – nogle er til væddeløb på  
bane, mens andre hellere vil en tur ud i naturen. Faktisk har ridesport og sejlsport en del til fælles. Det er  
ikke mindst udstyrs‐ og omkostningstunge hobbyer, der kræver en del forberedelse før hovedaktiviteten  
reelt kan nydes. Vegaen er godt nok en af de billigere heste i stalden – men sejlsport er som ridebane‐ 
springning, for vi har nogle forhindringer. Eksempelvis økonomisk i form af en vedligeholdelseskonto,  
investering i havneplads, samt for de fleste årlig vognmand og vinteropbevaring. Og man skal faktisk pleje  
vegaen som en hest.  
Jeg købte min Vega for 35.000,‐ kr kontant i 2013. På fem år har jeg, alt inklusive, brugt det samme beløb i  
tilkøb/forbedringer og i vedligeholdelse/drift (jeg står i indendørshal om vinteren og har købt nye vinduer  
plus ny motor mv, så jeg er nok i den dyre ende). Er min Vega så blevet det dobbelte værd? Nej! Men jeg  
har haft nogle gode ferier, masser at gode timer ‐ og det har været hver en krone værd. I en skandinavisk  
kontekst kan en Vega erhverves for mellem 0 og 130.000 kr, men jeg tror, at kun de færreste tænker  
bådøkonomi som en årlig hobby udgift med afskrivninger?   
Vegaklubbens årlige fællesindkøb, åben‐båd, spilerkursus, samt deling af tips & tricks er alt sammen stærke  
aktiviteter, hvor Vegaklubben og erfarne medlemmer aktivt viser den gavn og glæde alle medlemmer har af  
at være med i en bådeklasse. Det gør Vegaen til en bedre investering end andre både. Men ser jeg på, 
hvilke  
både der handles hurtigt, så er det bådklasser, der er aktive klasser på vandet! Vegaer mødes sjældent med  
vand under kølen. IFR hvert andet år eksisterer, men ellers er vegasejlere mere lonely cowboys, der rider på  
bølgerne i solnedgangen? Der er kun få som vælger stævner til, selvom de findes som sociale events og som  
race. De fleste Vegaer, som jeg mødte på min sommertur, stod på land! Så hvad er værdien af en Vega?     
Bådmarkedet går kun en vej, hvor der er et økonomisk værditab ved at købe en Vega, hvilket skal opvejes 
af  
livskvaliteten ved netop at eje en Vega, fremfor en af de mange andre billige bådtyper. Jeg har sat min Vega  
til salg for 29.500,‐ kr på DBA og FB, hvilket jeg mener er en fair pris. Hvis ikke jeg får solgt min Vega i år, så  
fortsætter jeg investeringerne, sandsynligvis i nye sejl. Det øger mit værditab, men det øger altså også min  
sejlerglæde. Jeg har derfor altid straks afskrevet de årlige bådomkostninger som fornøjelse.   
Foto: Sommertur 2018, Havheksen er tøjret i nærmeste havn nær Ridecenter Vilhemsborg (Norsminde)  
Hvordan tænker I andre bådøkonomi – er jeres sejlsport ligeså dyr, som hvis I dyrkede ridesport?  
Sejlerhilsen #679 S/Y Havheksen, Jacob Jensen 
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Spilerkursus 
Lørdag 18. og søndag 19. august havde 

Vegaklubben inviteret til et seminar i at 

bruge sin spiler. Jeg var kun med lørdag. 

Vejret var ikke de bedste, men det var hele 

selskabet til gengæld. Glade og forvent-

ningsfulde som altid, mødte 5 Vega sejlere og 

2 instruktører op i Holbæk Sejl- og Motor-

klub. Lidt skuffende med kun 5 deltagere. Jeg 

havde lovet at stille mit skib til rådighed, men 

det lave antal gjorde, at der kun var behov 

for et skib. Så det blev Havheksen á Holbæk, 

da den skulle benyttes om søndagen med 

fremmed skipper, der måtte stå for skud. 

Vi mødtes kl. 10, hvor formanden havde 

sørget for kaffe og rundstykker. Men der gik 

jo ikke mange minutter før end Flemming var 

i fuld gang. Vi havde alle taget vores egen 

spiler med, og den første opgave, var at sy en 

samlesnor ind i spilerposen. Herefter gik 

Flemming i gang med, at tegne (virtuelt) og 

forklare hvordan man pakker en spiler. 

 

 

 

 

 

 

 

Og naturligvis skulle vi alle vise, vi havde 

forstået ved at pakke vores egen spiler. 

Efter vel overstået teori, gik turen mod 

Havheksen. Havheksen tog sig ud fra sin 

bedste side. 

 

Det kunne man desværre ikke sige om vejret. 

Inde i havnen kunne vi godt høre at der var 

mere vind end en svag brise. Instruktøren 

fortalte at de aldrig satte spiler hvis det 

blæste mere end 5 sec/meter. Men vi tog af 

sted alligevel. Vi er vel Vegasejlere.
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Da vi kom ud på Holbæk fjord, blæste det 

mellem 6 og 8 sec/meter. Vi tøffede mod 

vinden ind i fjorden. Vi skulle jo bruge et 

stykke vej med rygvind, og helst ikke komme 

for meget i vejen for færgen til Orø. Vi fandt 

et passende sted at vende rundt, og når man 

sejler med vinden, bliver det jo pludselig godt 

vejr. Meen vi havde vores anelser. Alligevel 

gjorde vi alt klart til den forestående 

spilerhejsning. Jeg var på fordækket sammen 

med instruk-tøren. Han opdagede at Søren 

havde pakket spileren forkert, men lod som 

ingenting, for nu skulle vi se hvad der skete, 

når den var pakket forkert. Efter lidt snak og 

gode øjne fra en af de andre deltagere (jeg 

havde monteret skødet på den forkerte side 

af forstaget), ventede vi på et lille ophold i 

vinden. Og så siger instruktøren –”Er alle 

klar? – Ja. – Så hejser vi”. Og så skal jeg ellers 

love for der skete ting og sager. Op kom 

spileren, med snoninger og larm og riv i 

skivet, og hele ”baduljen”. Instruktøren giver 

ordrer: ”Slæk skødet – Hal i gajen – slæk 

faldet.” – eller sådan noget lignende. I hvert 

tilfælde korte og præcise kommandoer. Og 

det hele endte med ordren. ”Vi tager den ned 

– for meget vind”…… Det hele blev halet ned 

på fordækket. Jeg vaklede ned i cockpittet 

med spileren i favnen, og afleverede den ned 

i salonen til ompakning. Pyhhh ha, ingen 

døde, men lærerigt. Sæt ikke spiler i 7 

sec/meter. 

Mens Søren og instruktøren i salonen, går i 

gang med at pakke spileren om og leder efter 

spilerposen (som de senere formoder jeg har 

tabt i havet), snakker vi om vi ikke skulle 

prøve en gang mere. ”Er det ikke lige som om 

at vinden er flowet lidt?” 

Motoren som under hele ”postyret” har gået 

i tomgang med skruen til, dør pludselig. UPS, 

hvad var nu det? Frigear – start igen. Ok. I 

gear – dør med en mærkelig lyd. Jeg siger:  

”Vi har noget i skruen”….. Styrmanden kikker 

ud over SB side…. ”Hmmm ja det ser sådan 

ud. Skødet forsvinder i hvert tilfælde ned 

under skibet.” 

Tavshed et øjeblik. Så siger instruktøren: 

”Hvem hopper i?” Tavshed. ”Jamen så gør jeg 

da.” Vi kikker vantro på ham, da han smider 

tøjet, og kravler ned ad badestigen. Med en 

”strik” om livet for en sikkerheds skyld. Vi lå 

trods alt næsten midt i Holbæk fjord i 6-8 

sec/meter vind. Fire forsøg, så havde 

Flemming Kaiser fået ”vristet” skødet fra en 

”altædende” foldepropel. Flemming op af 

vandet. ”Har I et håndklæde eller lign.?” – 

”Næ, ikke umiddelbart.” – ”Nå, men jeg har 

da en ekstra trøje, så det går.” 

Hold k… han er sej ham Flemming Kaiser. 

Hold da op. Så er der ro på igen. – ”Er der 

nogen som er friske på, at vi prøver igen? – Vi 

har en spiler mere”. Selvfølgelig var vi det. 

Havheksen i ”frem”, og så gik det tilbage til 

start. 

Nu blev det så Nicolais tur til, at være på 

fordækket sammen med Flemming. Og mens 

de gjorde klar, lå Sørens spiler stadig i 

salonen og manglede en spilerpose. Tænkte 

at det kunne ikke være rigtig, at jeg havde 
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mistet Sørens spilerpose. Så jeg gik minutiøst 

spilerbunken igennem, og heldigvis var posen 

stadigvæk i bunken. Puhha. 

Nu var de klar på fordækket til endnu et 

forsøg. Jeg tog tjansen med at passe gajen. 

Desværre glemte jeg lige at slå den rundt om 

spillet, så da spileren kom op fandt jeg ud af 

hvor meget træk der er på. Denne gang gik 

det lidt bedre med at få sat spileren, men vi 

måtte konstatere endnu en gang, at vinden 

stadig var for vild til, at det var forsvarligt. Så 

den blev pillet ned igen. Denne gang uden 

skøde eller andet i skruen. 

 

Så da det hele var pillet ned og placeret i 

salonen, fik Nicolai anvist hvordan man 

pakker en spiler i salonen. 

Nu var tiden ved at være så fremskreden, at 

der var stemning for at kalde det for en dag. 

Så vi tøffede tilbage til Dragerup, fandt en 

plads til Havheksen, ryddede op og satte os i 

cockpittet og eftersnakkede. Formanden 

havde på sædvanlig fremragende vis sørget 

for vådt og tørt. Alle var enige om, at det 

havde været en skøn dag, med stort set alle 

de udfordringer man som Vegasejler kan 

komme ud for. Ingen var i tvivl om, at dette 

måtte bare gentages til foråret. 

Tak til Flemming og Kenneth for deres viden 

og tålmodighed. 

Med Vegahilsen V2106 John Johansen. 
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Erfaringer med piskeris: En klar anbefaling!  
 
Jeg ved godt, at man næppe havde tegnet Albin Vega som konstruktion, hvis ikke det var fordi man skulle 
have solgt nogle albinmotorer tilbage i 1960’erne. Alligevel skulle jeg ikke bruge mange erfaringer i 
efteråret 2013 før jeg rev den originale O-22’eren ud og gav væk til en, der hellere ville skrue end sejle.   
Jeg faldt over en næsten gratis demomodel af den tyske elmotor Torqeedo 4.0 cruise R med langt ben. Den 
vejede blot 17 kg og blev fjernstyret med en controller, der havde display med gps, fart, batteritid m.v. 
Virkelig lækkert. Og de 4000 watt skulle være rigeligt til en vega. Det fungerede også fint ud og ind af havn, 
men i hård modstrøm, modvind og sø gik det trods alt for langsomt fremad – helt ned 1,5 knob. Den største 
svaghed var dog reelt batteribanken på 4 * 12 volt, hvor jeg havde 4 brugte AGM batterier. Jeg havde to 24 
volt opladere, så opladningen var ikke et problem, men mine batterier var reelt for små, da jeg for fuld 
power blot havde ca. 1,5 timers drift. Investeringen i bedre batterier fx Torqeedos egne Lithium 48 
voltsbatterier var i 2014 en bekostelig affære – sidenhen er det faktisk blevet billigere. Efter 2 sæsoner var 
de i forvejen gamle batterier dog slidt ned og en ny batteribank ville koste det samme som en ny 6 hk 
påhængsmotor, så jeg skiftede motor.  
Den nye påhængsmotor blev en Tohatsu 6 HK SailPro med langt ben. Den fås også med ekstra langt ben og 
det burde jeg have købt, hvis jeg havde være opmærksom på det. SailPro betyder, at propellen har en 
vinkel, der virker bedre for sejlbåde, og at der er 12 volts udtag til lade på batteriet, når motoren bruges.  

  

Motoren sidder på et slædebeslag, der med kinesisk taljetræk justeres op/ned med en hånd. Der et 
låsebeslag på fæstningen og en kædelås på når den ligger i havn. Om vinteren tages motoren nemt hjem.   
Til havnemanøvre har jeg et forlænger håndtag, men det har nu sjældent været nødvendigt. Motoren 
kostede 9.500 kr som ny på tilbud. Endnu ikke kostet en krone i vedlighold. Og benzinforbruget er minimalt.  
Jeg har endnu ikke haft brug for at have gashåndtaget drejet mere end op til knap en tredjedel, hvorved jeg 
sejler lidt over 5 knob under normale omstændigheder – og ned til 3,5 knob i hård modvind, krab modsø og 
modstrøm. Der er ingen rystelser og motoren larmer ikke mere end indenbordsmotoren. Starter hver gang!  

• Bliver alle havnemanøvre under alle slags forhold til en leg: JA!  

• Lugter kahytten mindre af motor: JA!  

• Skæmmer den Vega’ens udtryk som konstruktion? Måske!   

Ingen tvivl om at sådan som bådmarkedet har udviklet sig, hvor man ikke får ret meget for sin vega ved 
salg, der er værditabet ved motorskift til en ny påhængsmotor mindre end ved en ny indenbordsmotor.   
  
Sejlerhilsen #679 S/Y Havheksen, Jacob Jensen   
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                                                               Solosejlads i en Vega 
Niels (Formanden) opfordrer til at skrive lidt om at sejle solosejlads,  og  jeg laver en beretning om en tur 
rundt om Sjælland ud fra notater i min logbog, men da kladden er ved at være færdig, at det jo blot er en 
turberetning som enhver anden tur med flere besætningsmedlemmer, så jeg må begynde forfra. 
 
Solosejlads, alene ombord, drejer sig jo i bund og grund om forberedelse, om at båden er indrettet så stort 
set alt kan klares fra Cockpit, så man kun skal på dækket når noget driller. For det gør det, det kan ikke 
undgås. 

                                                                                    Sejlads. 
Jeg sejler i Lady Day en Vega med Rullerebe Genua med skødeskinner  med regulering frem og tilbage fra 
Cockpit, og med Storsejl med gennemgående sejlpinde og fald ført gennem mast. 
 
Alle Fald og Hal er ført til Cockpit. 
Jeg har sat nedhalerline i Storsejl. 
Rebeliner skal være lette at betjene. 
Man skal have en rimelig stabil Autopilot. 
Man skal vide hvornår Autopilot giver op. 
Det gør den ved urolig medløbende sø, og når sejlføring ikke er i balance , (giv mere slæk på Storen ) 
Ved at øve under alle forhold kan man lære hvordan sejlføring og Pilot skal arbejde sammen. 
Piloten klarer ca. 80 % af tiden, resten er manuel sejltid. 
Med nødvendig hjælp fra Autopilot må man ændre kurs radikalt, mens man får ordnet evt. problemer, og 
så gå på rigtig kurs når man igen er klar. 
Ved ren motorsejlads helt uden sejl går det fint 98 % af tiden. 
 
Ved Rebning og nedtagning af Storsejl er det meget vigtigt at bruge Bomdirk til at bære bommen mens man 
foretager manøvren, ved nedtagning skal bommen være vandret og ved Rebning 50-60 cm højere. 
Gå altid direkte i vinden ved sætning af sejl  og omvendt. 
Tæt til vinden for Genua evt. rullet lidt ind ved Rebning. 
Rebning: med frigjort skøde holder man Storsejl i Faldet og trækker det ned med forreste rebeline til rigtig 
position hvor man igen fastgør Fald og totter det og derefter husker at trække nedhaler line tilsvarende. 
Derefter trækker man agter rebeline ned på plads, skal som regel have lidt hjælp agter ved bommen. 
Tilsidst udløs bomdirk og træk Skøde hjem. 
Spilersejlads kan lade sig gøre men er meget afhængig af Autopilot og at man er helt sikker på benene når 
man går på Dæk og har styr på Fald og Liner/Skøder. Min Spiler blæste ud på en Hollandstur  (ikke solo) og 
jeg har ikke anskaffet ny da jeg næsten altid sejler alene. 
Spilerstage kan også bruges i forsejl ved plat læns. 
 
Jeg har lavet Lazy Pack (bompresenning) ophængt i liner fra Salingshorn så sejlet lægger sig på bommen og 
der efterfølgende blot er en lynlås der skal lukkes. I forbindelsen mellem liner og Lazy Pack har jeg indskudt 
en kraftig elastik (8 mm gummitov dobbelt) så jeg ikke skal totte – slække linerne,  efter hvor højt bommen 
hænger under sejlads. 
 
Man skal altid sørge for at alle liner/fald ligger pænt inden betjening så de ikke kinker eller låser i aflaster og 
låse, ved hejs af sejl er det nedhalerline og ved nedtagning er det storsejlsfaldet, begge disse betjeninger er 
man nødt til at gå i vinden af hensyn til linerne i Lazy Pack. 
Vær omhyggelig ved klargøring til sejlads både fra havn og fra bøje eller ankerplads, når man først er i krap 
sø og frisk vind er det ikke anbefalelsesværdigt at danse rundt på dækket. 
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                                                 Havneplads og havnemanøvrer. 

 

Egen havneplads: sæt styreliner fra pæle og ind til broen og brug dem, det gir ro på når man sejler alene. 
Ved afgang brug en line (ikke den nedenfor nævnte med karabinhage) i forenden af båden omkring 
styreline i vindsiden og retur så den er nem at trække fri når pladsen forlades.  
Start motor langsomt frem så båden holdes i position mens du kaster forfortøjninger og sætter line på . 
Sæt i frigear, træk båden til pæle kast fortøjninger og slå langsom back og gå frem i båden og bjerg 
ledelinen når båden glider ud mellem pælene. 
 
Ved hjemkomst til plads bruger jeg en afpasset line med karabinhage fra styreline til forende af båd. 
Den anlægges med karabinhage på styreline i vindside og fastgøres i forende når afpassede 
agterfortøjninger er lagt på pæle, og så er det bare tomgang fremad og vi er hjemme. 
Line med karabinhage demonteres når forfortøjninger anlægges. 
 

På tur ved anløb i fremmede havne. 
To agterfortøjninger med STORT øje til pælefortøjninger, længde 14-15 m kan bruges i de fleste havne. 
I en Vega: tov pænt rullet op på kistebænk så det ikke kinker, øjet lagt ud under øverste søgelænder ved 
spillet og tilbage over gelænder så det hænger klar. 
Forfortøjninger ligger klar i Cockpit. 
Ved indsejling: hæng øjet over pæl i begge sider, tov omkring spil og langsomt frem, efter behov, et tov i 
hver hånd så er der styr på båden og den kan holdes op i vinden på vej ind, dog ikke storm, sejl frem til bro 
fastgør fortøjning som et genuaskøde, lad motoren trække mens du fortøjer ved broen, stop motor og flyt 
agterfortøjninger på plads. 
 
Og nu er der så kun at sige god tur. 
Sjælland rundt får i en anden gang. 
 
Med hilsen fra Lady Day. (Jørgen) 
 
PS: Man siger en Vega ikke kan styre ved bakning, det kan læres, dog kun i stille vejr. 
Kraftig bak til båden er i fart derefter neutral eller tomgang og styr hvor du vil hen. 
 

 
 
REDAKTØRENS lille hjertesuk, og undskyldning. 
 
Kære Vega sejlere, og specielt én. 
 
Jeg var egentlig så glad, fordi jeg havde modtaget en fin rejsebeskrivelse om et sommertogt, men 
desværre kan moderne teknik drille. Jeg havde bedt et velrenommeret firma om en opdatering af 
harddisk til en hurtig moderne type, og alt skulle så være godt. Det er det ikke. 
På sikkerhedskopien mangler masser af ting… Så kære Vega sejler, send din turbeskrivelse igen 
Stor undskyldning, det må komme i næste nummer. 
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Vegasejlere – sammen har vi det sjovere?  

  

Bestyrelsesmedlemmerne i den danske vegaklub er et uovertruffent godt selskab, som jeg altid nyder – 
ligesom de vegasejlere, jeg har mødt til vinterens medlemsmøder og generalforsamlinger, alle har været 
imødekommende og hyggeligt selskab. Til gengæld har jeg gennem mine fem år som vegasejler stort set 
ikke mødt nogle vegasejlere til søs!   
Det, der kunne få mig til at prioritere et kommende IFR i en 3 ugers sommerferie skulle være, at vi lidt mere 
regelmæssigt end hvert andet år mødte andre sejlende Vegaer, sådan at vi havde et reelt fællesskab til søs. 
Jeg skal jo overbevise familien om, at et IFR er den rette prioritering for en sommerferie. Her vil det være 
fedt at have nogle erfaringer med at mødes ved andre mindre arrangementer. Eksempelvis at mødes en 
weekend i juni til Sjælland Rundt på Indersiden, eller til Svendborg Classic Regatta i august, eller et helt 
tredje sted til grill & røverhistorier. En tysk Vega deltager i år til singlehand Silverrudder og en dansk Vega 
var i år til Sjælland Rundt. Var der nogle Vegaer med i andre stævner? Hvor mange deltager i lokale 
aftensejladser?   
  

Jeg spørger, fordi de fleste Vegaer, som jeg så i min sommerferie i år, var desværre liggende på land.  

Mest aktive er vegasejlere åbenbart på facebook? 😉😉   

Der findes et gammelt citat: “A Ship in Harbor Is Safe, but That Is Not What Ships Are Built For” – så jeg vil til 
vinterens medlemsmøde og generalforsamling gerne sætte følgende spørgsmål til debat:  

Mangler vi mod, mandskab, tid eller noget helt fjerde for at mødes i sejlersæsonen?  
Ide 1: Kunne det ikke være fedt, hvis vi prøvede at melde 6 Vegaer til et af de mere sociale stævner i 2019, 
og så lade skipperne få besætningsmedlemmer med, som har deres Vegaer liggende andre steder i landet? 
Vi ville kunne være 12 – 18 vegasejlere, der sejlede sammen og mod hinanden! Så hvilket socialt stævne 
skal vi satse på? Måske Sjælland Rundt på Indersiden, der ligger i et område men mange Vegaer?  
Ide 2: Årets Vega og Årets Vegaven. Hvad nu hvis vi lavede slags vurderingskonkurrence med en simpel 
formular med 0-5 stjerner og et tekstfelt. Så når du møder en anden Vega, går du ombord og hilser på og 
vurderer noget, som ejeren er glad for på sin Vega. Den Vega, der opnår det højeste antal stjerner bliver 
Årets Vega, og den vegasejler der har vurderet flest andre Vegaer bliver Årets Vegaven. Måske kaster det 
gode fif af sig – men mest af alt håber jeg, at det giver anledning til, at flere vegasejlere mødes i havnene og 
til søs. Måske kunne man kårer Årets Vegasejler, som den, der har haft flest andre vegasejlere med ude og 
sejle? Det ville også kunne give stof til bladet og hjemmesiden med fokus på aktivitet i sejlersæsonen!  
Ide 3: Det bliver snart svært at sælge en ældre Vega – måske skulle vegaklubben begynde at tage imod 
Vegaer og låne dem ud som skolebåde, sådan at nye sejlere med hjælp står for vedligeholdelsen. Flere 
steder er klubbåde kapsejladsorienteret, så her er det et godt tilbud til tursejlere, familier mv.  
Ide 4: Året Vegaweekend. Der stemmes på generalforsamlingen om tid og sted, og så griller og hygger man 
sammen lørdag kl. 18, og kårer den Vega, der har sejlet flest timer dertil eller noget i den stil. Det kunne 
være fx Kerteminde, Odden eller et tredje sted, som kan nås af flest mulige medlemmer, og evt. så kan man 
også kan køre dertil i bil, for dem der hellere vil det.   
Hvad er din idé?  

      Sejlerhilsen #679 S/Y Havheksen, Jacob Jensen, Svendborg   
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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 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 
 
 
 
 

 

 
 

Kære Vega venner. 
 
For eftertiden, vil jeg sætte stor pris på at modtage indlæg lavet i Word programmet, og i 
Arial 12 pkt. Sendes som en Word fil, som kan tilrettes/redigeres. 
Det vil være lettere at lave et pænt VegaNyt, og så kan vi vælge at lave det med enten 2 
spalter eller gennemgående over siden. På forhånd tak, og se så at få vinterklargjort Jeres 
dyrebare båd, så den er parat til endnu en fremragende sæson. 
 
Med venlig Vega hilsen fra Den gamle Redaktør. 


