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Den værste dag på året. 

Masten er kommet af, efter en helt fantastisk sejlersæson 2018 

Selvfølgeligt får vi lige så mange dejlige timer i 2019 

God Jul og et fremragende Nytår 

 

 

 

 
 

 

Deadline for materiale til næste nummer er 1. Marts 2019. 

 

 

 
Vi tager til Harwich næste år. 
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Formanden har ordet. 
December 2018 

Kære Vegasejlere 
 

Så er det ved at være jul, og de fleste der vil op, er nok kommet op nu. Men på Facebook kan man 
se, at der er flere, der har forlænget sæsonen og som har været i gang til det sidste. 
 
Jeg tænker, at flere af os så småt er begyndt at lægge planer for næste år; både med reparationer 
og småforbedringer på båden, men også om sommerens kommende togter. VI kan jo kun håbe på 
en gentagelse af sidste sommer. 
 
Bestyrelse har også været i gang i den seneste tid med planlægning af vinterens møder og planer 
for klubben. Sæsonen i år var jo desværre præget af et par ærgerlige aflysninger, først aflysningen 
af Hou-mødet og derefter af IFR i Harwich – begge bl.a. pga. af manglende tilslutning.   
 
Hou blev bl.a. aflyst fordi der ikke var interesse for en ’mini’-generalforsamling og fordi der ikke 
var interesse for den af bestyrelsen valgte ’underholdning’ – og IFR blev aflyst fordi, der for mange 
var for langt derover og fordi byen og omegn nok ikke var det allermest spændende. Vi er allerede 
begyndt at tænke på hvad vi skal gøre i 2022. 
 
For ligesom at følge op på denne udvikling i det internationale samarbejde har der været afholdt 
et VODA møde i Nordtyskland i weekenden d. 8. og 9. december for at diskutere om -og hvad - 
der kan gøres for at vende udviklingen. Torben og Robert deltog på vegne af Dansk Vega Klub og 
bringer senere i dette Vega Nyt nyt fra mødet. 
 
I et forsøg på nytænkning overvejer vi i bestyrelsen at flytte Hou-møde til det nye sejlsportscenter 
i Aarhus. Vi har styr på lokalerne, men overvejer fortsat underholdninger: Og det er hér, at med-
lemmerne kommer ind: gode forslag og ønsker modtages gerne. Vi kommer ingen vegne uden je-
res medvirken. (Og dette gælder i parentes også, hvis I ønsker en mere levende hjemmeside og et 
mere spændende blad) 
 
Datoer for såvel ’Hou’-mødet som generalforsamlingen i Ishøj fremgår af årshjulet på hjemmesi-
den, så husk at sætte kryds allerede nu. Og I må også allerede nu meget gerne overveje om I, eller 
andre, kan indgå i og komme med ’frisk blod’ og ideer til bestyrelsen. 
 
Ved den kommende generalforsamling skal vi have vedtager nogle mindre vedtægtsændringer, 
som følge af det nye persondata direktiv – også kalde GDPR. Som følge heraf – og bankernes ud-
fordringer med at overholde hvidvaskreglerne – så er også små klubber, som Dansk Vega Klub, 
blevet pålagt yderligere krav om dokumentation af, hvem der deltager i klubbens ledelse og om 
hvem der har adgang til hvad. Tilsvarende skal vores bankforbindelse vide, og have dokumente-
ret, hvem og hvad og alt – og om, hvem der kan tegne foreningen i relation til banken. Hér har 
Henning ydet en kæmpe indsats, og vi håber nu at være tæt på mål med klubbens egen konto.  
NB: Orientering om klubbens håndtering persondata kan I fortsat finde på hjemmesiden. 
 
Og så en lille spidsfindighed til sidst: Der er i de sidste år, som følge af de mange uheldige oplevel-
ser med vandscootere, indført forbud mod motorbådssejllads inden for en afstand på 300 m fra 
kysten i mange politikredse. Dette gælder bl.a. det meste af Nordsjællands kyst. Og det gælder 
desværre også Vegaer, som et løbet tør for med- eller sidevind.  Så check lige i den lokale politi-
vedtægt (jeg har desværre ikke kunnet finde en samlet oversigt, som kunne bringes her i bladet). 
 
Glædelig jul og godt  

 
Med venlig sejlerhilsen, Niels Engell, Formand 
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Medlemsinfo 
Som noget nyt her i VegaNyt, vil vi genoptage rubrikken med, at byde nye medlemmer velkomne, 

som oplyse om medlemsstatus. Håber I vil tage godt i mod rubrikken og de nye medlemmer, når I 

møder dem . Lad os hjælpe de nye Vegaejere i gang på den gode måde. 

Nye medlemmer, Danmark 
Vi byder følgende nye medlemmer velkomne i Vegaklubben: 

Jens Erik Lehmann-Poulsen V1175 -   6715 Esbjerg 

Morten Andersen V2974 – Maren  4300 Holbæk 

Lars Pedersen V1983 – Emmely  5874 Lundeborg 

Jens Vestergaard V1940 – Majo  8700 Horsens 

Lars Christiansen V3017 – Karen  2650 Hvidovre 

Ole Hansen V1631 – Nana 3600 Marbæk 

Nicolai Reinholdt V0679 – Havheksen 8250 Egå 

Roland Dreyer V0601 -  5700 Svendborg 

Jonas Nakel P-9099 – Ulla-Brit 2100 Kalkbrænderihavnen 

 

Pr. 28. november 2018 er antallet af medlemmer 138. 

 

 

 
 

Nogle af billederne til årets bedste billede, indsendt af Annelise Jensen Vega 1118, husk selv at 

sende ind billeder ind, og vind æren, og præmien. 
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Lady Day Kolding på tur 
 Sjælland rundt 2015 

Med start fra Kolding og via Flensborg fjord 

 
19/7 11 t 15 min 49,5 sømil Fra Kolding til Dybvig, Genner Bugt.  
Tur med vind fra SV tiltagende til frisk på sidste del med kraftig regn og med kryds undervejs så det 
blev en drøj tur. 
Ligger for anker ved siden af ”Liese” ,Claus og Jette, og fik aftensmad hos dem. 
 
20/7 Flyttet til Bøje  
Jeg havde lavet en ankerbøje med 6 m line men var uheldig at få den i skruen, Claus dykkede og fik 
den fri inden de sejlede, så jeg har ikke brugt den siden. 
 
21/7 blev ved bøje for at pleje en forkølelse. 
Kontrol motorolie, strammet kilerem, mm. 
 
22/7 3 t 45 min 17,5 Sømil Fra Dybvig til Alssund. 
Ved afgang sejlet længere ind i Genner bugt til ”Norild” (Keep-sailing) for at aflevere lovet rødvin 
fra vintermødet i Hou og derfra til Alssund og droppe anker. 
Udskifter nedhalerline i storsejl, snakker med Claus og flytter til fri bøje og venter på ”Liese”, så vi 
ligger to ved bøjen. 
 
23/7 4 t 30 min 22,8 sømil Fra Alssund til Fiskenæs (Gråsten)(Frihavn) 
Motor ved start/oprydning, sejl til Sønderborg bro, 10 min ventetid, motor ved passage, sejl op i 
havnebassin og sejl til Egernsund bro, noget kryds undervejs ind i Flensborg fjord, for sent til kl.  
13, reduceret sejl alligevel 20 min ventetid ved broen, frisk vind ved havneanløb (sidevind) 
Efter sen Frokost på familiebesøg i byen. 

 
24/7 Ankom ”Liese” fra Flensborg. 
24-25/7 Dårlig vejr, brugte tiden til gåture i byen og indkøb med mere. 
26/7 Stormvejr, vi blev i havn og jeg fik fødselsdagsgæster. (80 år), og garden trak op for mig.. 
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27/7 7 t 15 min 36,6 sømil Fra Fiskenæs til bøje øst for Avernakø. 
Lidt sidevind ved afgang, gennem broen kl. 8 vind SV motor 1 time derefter rebede sejl med frisk 
vind drejende S og SE syd om Als og efterhånden store søer så det blev med kurs nord om Ærø og 
mod Avernakø SE bøje, nogenlunde læ for vind og sø med forventet vinddrejning mod vest. 
Her ligger to store Hollandske træskibe, 2 og 3 master, for anker natten over. 
 
28/7 8 timer 40,2 sømil Fra Avernakø bøje til Agersø bøje. 
For Genua alene, hård sejlads med medløbende sø og modstrøm i Svendborgsund dog medstrøm i 
Storebælt. Det blev håndstyring næsten hele vejen, så er 8 timer lang tid, når båden skære ud ved 
medløbende sø kan selvstyrer ikke følge med. 3die gang lykkes det at fange bøjen her i blæsevej-
ret. Bøjen her ved Agersø ligger i Sølæ når vinden er fra vest. 
 
29/7 8 timer 42 sømil Fra Agersø bøje til Kalvehave. (120,00 kr.) 
Start for motor 1 time for at lave strøm derefter let rebet Genua styrmand ca halvvejs så med 
medløbende søer for store så jeg måtte have fat i rorpind under broerne og frem til en bøje ved 
Tærø for pause og frokost (1t 45m). Derefter videre til Kalvehave. Efter ankomst måtte jeg til at sy 
lynlås ved kaleche. Havnens internet virker ikke. 
 
 
30/7 9 timer 40 sømil Fra Kalvehave til Køge (130,00 kr.) 
Handle i brugs og tanke Diesel inden afgang. Skiftevis motor og sejl, lidt modvind, ingen vind, til 
sidst SV og frisk ind til Køge. Fin plads 2,67 bred, klart skib og betalt havnepenge og så kom uvejret 
med regn og torden. 
31/7  Blæsevejr, dovnedag. 
Taget billede af norsk båd hvor skrueaksel var skredet ud af klembøsning. Hentet ind fra Køge bugt 
af  
DSRS ,Dansk Sø Rednings Selskab, og løftet af havnekran. 
 
1/8 2 t 30 min 12,8 sømil Fra Køge til Brøndby (Frihavn) 
Formiddag med læsning og SMS med Simba II, albin 82 Vega klubmedlem. Sejlet efter frokost. Vind 
fra SE så bølger blev større undervejs. Grøn plads inderst i havn. SMS til Frederik, også Vega med-
lem. 
 
2/8 Overliggedag 
Besøg på Vega ”Katrine”(købt bompresenning af Claus) og haft besøg af Frederik, Vega 1921, for at 
se min masteunderstøtning m.m. 
 
3/8 5 t 30 min 21 sømil Fra Brøndby til Margretheholm (Lynetten).(Frihavn) 
Start for motor, ingen vind ud mellem bundgarn sener vind SE sejl op flere kryds for at komme syd 
om Amager og bundgarn. Fik medstrøm op gennem sundet. Ind på plads ved bro 4, vistnok samme 
som tidligere. Gåtur forbi ”Thilde”. 
 
4/8 5 t 30 min 25 sømil Fra Margretheholm via Vedbæk til Helsingør.(130,00 kr.) 
Svag SE med grov sø derfor motor en del af vejen til Vedbæk. Ankomst før middag, Walther tog 
imod havde fulgt mig på ”Keep Sailing”. Fik handlet i Irma og købt filter ved Walther og vi fik en 
lang snak. Efter ophold fortsatte jeg mod Nivå som jeg ændrede til Helsingør Nordhavn, rigtig fin 
vind, hvor jeg fandt den sidste ledige plads helt inde i bunden mellem 2 motorbåde, ekkolod viste 
1 m. 
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5/8 Overligger dag. 
Med Cykeltur til og besøg på teknisk museum for bl.a. at se 2cylindret Nimbus prototype motorcy-
kel. Der er også flyvemaskiner og andre interessante ting der. Drøj tur på minicykel, over 3 km og 
op ad bakke. Kørte via trafikhavn på vej tilbage. Snakket med lokal mand på havnen og fik hilst på 
medlem 2525. 
 

 
 
6/8 9 t 30 min 50 sømil Fra Helsingør til Holbæk Marina. (Frihavn) 
Let til frisk fra SE. Sejlet ud mellem en flok optimister der øvede frem og tilbage i havnen. Havde 3 
knob medstrøm næsten til Gilleleje. Vinden friskede lidt i løbet af dagen rimelig sejlads dog med 
kryds i Isefjorden så det blev lidt drøjt til sidst. Ligger på sædvanlig plads i havnen. 
 
7/8 Overligge 
Læse en del og Hygge med Lars og Jane på ”Anna Lena” 
 
8/8 5 timer  24 sømil Fra Holbæk til Hundested. (135,00 kr.) 
Morgenkaffe ved Lars og Jane inden afgang. Kryds i svag modvind så det blev motor til sidst. Ligger 
ved børns legeplatform ved siden af ”Disse”. Spiste fiskefilet på havnen sammen med Niels og co. 
 
9/8 5 t 15 min 17 sømil Fra Hundested til Odden. (125,00 kr.) 
Vandretur til Knud Rasmussens hus, entrè 50,00 kr. En tur inde i ny bassin ved afsejling, stadig kun 
de samme to broer men ind i bunden er der lavet mole og slæbested og der er også dieseltank på 
molen. 
Motor og Stor forbi Grønne revle derefter sejl en times tid så døde vinden. Motor og Stor resten af 
vejen i gamle dønninger. Havnen næsten fuld dog stadig grønne pladser. 
 
10/8 10 t 40 min 55 sømil Fra Odden til Æbelø øst bøje. 
Meget svag vind fra østlige retninger så det blev motor hele vejen med lidt modstrøm efter snek-
keløbet. 
 
11/8 7 timer 27 sømil Fra Æbelø bøje til Elvighøj bøje (Kolding fjord) 
Næsten ingen vind fra alle retninger, forsøgte med sejl, 2½t sejl 4½t motor. 
 
12/8 1t 45 min 4 sømil Fra Elvighøj til hjemmeplads i Kolding 
Let vind fra N og NV , helt hjem for sejl. 
Samlet tur 502 sømil  108 timer sejltid 
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_______________________________________________________________________________________ 

Uden mad og drikke…. 
De fleste Vega-sejlere er naturligvis bekendt med vindstyrketabellerne, som for de fleste blot er noget med 

”sekundmeter”. 

I virkeligheden hedder det ”meter pr. sekund”, hvilket angiver vindhastigheden. 

Det er en selvfølge, at skipper og besætning på dæk følger med i vindforholdene, og hvordan de udvikler sig. Men 

det er af mindst lige så stor betydning, at kabysbesætningen kan følge med og indrette serveringen efter 

vindforholdene. Det er nok rart at vide, at ved vindstyrke 3 dannes der enkelte ”hvide skumtoppe”, men i kabyssen 

er man nok mere interesseret i at vide, hvad man kan servere ved de forskellige vindstyrker. Da en tur med Vega’en 

ikke alene skal være en sejladsmæssig oplevelse, men også en kulinarisk oplevelse, bringer vi derfor en let 

omarbejdet vindstyrketabel, som passende kan klippes ud og ophænges i pantryet. 

DEN ALTERNATIVE VINDSTYRKETABEL 

Beaufort: Meter / Sek: Vindstyrke angivelse: Servering: 

0 
1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

 
 

6 
 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
12 

0,0 – 0,2 
0,3 – 1,5 

 
1,6 – 3,3 

 
3,4 – 5,4 

 
 

5,5 – 7,9 
 

8,0 – 10,7 
 
 

 
10,8 – 13,8 

 
 

13,9 – 17,1 
 

17,2 – 20,7 
 

20,8 – 24,4 
 

24,5 – 28,8 
 

28,5 – 32,6 
32,7 og over 

Lagkage-stille 
Suppeflovt 
 
Højt smørrebrød med 
lunt-brise 
Spejlæg og baconbrise 
 
 
Bøf og rødvinsvind 
 
Labskovs og brænde-
vinsvind 
 
 
Forloren-ud-af-dåsen 
skilpadde m.ægkuling 
 
Klapsammenrug-
brødsmadskuling 
 
Kiks-og-Whisky-
stormende kuling 
 
Banan-og-rom-storm 
 
Flydende-føde-gennem-
sonde-storm 
STORM 
ORKAN 

Alt kan serveres 
Stort set alt kan serveres. 
 
Supper og meget høje 
kager bør undgås. 
Pantryet fungerer stadigt 
fint, men tingene begynder 
at rovse. 
Kokken skal nu kile sig lidt 
fast dernede. 
Kokken må nu koncentrere 
sig om det helt enkle – og 
ellers snaps til ”dækket”. 
 
Kardansk ophæng og dyb 
koncentration nødvendig. 
 
Kabyssen indstiller ser-
veringen af varm mad. 
 
Kabyssen LUKKET 
 
 
Kokken hjælper til i cockpit 
eller styrehus. 
Nu må alle må klare sin 
egen ration, ingen 
servering 
Ingen servering. 
Gravøl. 

 

Således beskrevet i Vegabladet nr. 3 1989, let redigeret 2018. 
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En dejlig sommertur med Vega 1353 

Fra Brøndby havn gik turen over til Sverige, og op langs den svenske vestkyst. Første stop 

var Ålaboda. Toilet og bad OK, men ellers ikke meget at skrive hjem om. Vi gik derefter 

tilbage til Hornbæk, hvor den stod på familiebesøg. 

Fra Hornbæk med meget aktivitet, direkte til Mölle med rigtigt meget havneliv, med boder 

og diverse restauranter. Her forsøge vi at hjælpe en gammel, tysk 2 master med hul i 

kølesystemet. Ved ikke om det har hjulpet i længden, men de kom da videre. Fra Mölle tog 

vi videre til Hallands Väderö, en rigtig dejlig klippeø, hvis man er til den slags? 

Vi lagde ind ved Kappelhamn, en lille øgruppe syd for hovedøen. Her skal bruges 

hækanker 5-6 meter før man er inde, da der her kun er et jernrør til forfortøjning. Man skal 

være opmærksom på små rev, og der er ingen faciliteter, men til gengæld rå natur og 

skønne muligheder for snorkling, og så er det gratis. Det var med store overvejelser at vi 

tog derhen, men fortrød bestemt ikke. Mærkeligt nok hører Hallands Väderö til Skåne, og 

ligger ud for Torekov og Hallandsåsen. 

Næste dag gik vi over til Torekov, igen et hyggeligt sted med liv. Derfra måtte vi desværre 

starte hjemturen, hvor vi først gik direkte til Helsingør, som i øvrigt IKKE er frihavn, selvom 

den er beskrevet sådan. Herfra direkte til Ven, hvor vi fandt en god plads med pæle. Vi 

havde foldecykler med, men de fylder. Vi fik en god tur rundt på den dejlige ø, bl.a. med 

besøg på destilleri og Oranienborg. Vi fik også handlet lidt ind, i den vistnok eneste butik 

på øen, og så tilbage til havnen og nyde en kold øl. Både øl og Ven kan absolut anbefales. 

Næste dag tilbage til Brøndby, et langt stræk med let medvind, så spileren kom op. 

En rigtig god tur for sejl, når der eller var vind!! Vi bruger Navionics og det var 

uproblematisk. Vi laver altid god mad ombord, helst fisk. Vi fik også fornøjelse af, at se 

både marsvin og sæler. 

Med venlig hilsen 

Ingvar og Nicolai. 
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VODA møde i Tyskland 

VODA er den internationale organisation for vores nationale Vega klubber, hvor man kan 

møde og støtte hinanden, samt som hovedmål har at arrangere IFR (International 

Friendship Regatta), som bliver afholdt på skift i landene. I år blev det desværre aflyst i 

England, mest på grund af interne problemer i den engelske klub. 

Bl.a. for at undgå situationer som denne, og ikke mindst styrke samarbejdet, blev man enige 

om at holde et møde i Travemünde. Her mødte repræsentanter fra UK, Holland, Tyskland, 

Sverige og Danmark op. 

Den danske delegation bestod af Robert Hansen og undertegnede, som havde fået en 

opgave, nemlig at ændre organisation og dermed IFR til en mere tur-og hygge organisation. 

Med diplomati og overtalelse (på svensk,engelsk,tysk,hollandsk) fik vi budskabet igennem, 

så det var 2 tilfredse danskere, der tog hjem. 

I næste nummer af VegaNyt, vil der bliver mere detaljeret information, men vi venter først 

og fremmest på det officielle referat fra den svenske sekretær. Dernæst synes jeg, at den 

danske bestyrelse skal have vores rapport først. Vi kan dog allerede afsløre at det ikke bliver 

dyrere fremover. Som en parentes kan det, nævnes at kontingentet i de nationale klubber 

er næsten ens, uanset om det er Pund, Svenske kroner, Euro eller Danske kroner. Lidt sjovt. 

Mødet var sat til at vare hele weekenden den 8.-9. December, men vi blev allerede enige 

om Lørdagen, så Søndag kunne bruges til socialt samvær i Lübeck, og det er bestemt også 

meget værd. 

Deres udsendte korrespondent 

Torben Jensen, 1118/MS 82,116. 

 

Billeder fra det hyggelig møde i Travemünde Yachtclub, hvor vi arbejdede koncentreret. 
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Vegaklubbens ejerbevis, mm.….. 

 

Er du klar over, at Vegaklubben udsteder et 

Internationalt Ejerbevis, som er gratis for 

medlemmer, der har betalt årets kontingent? 

Siden 1993 eksisterer der ingen dansk 

lovhjemmel omkring udstedelse af ejerbeviser 

til lystfartøjer under 5 tons, i modsætning til 

fx. Sverige. 

Dansk Sejlunions, FTLFs og andres beviser 

udstedes alene – uden lovhjemmel – for at 

hjælpe til sejlernes praktiske håndtering i 

udlandet, fordi det ofte er et krav at kunne 

fremvise et ejerbevis. 

Dansk Vegaklub kan tilbyde sine medlemmer 

at udstede et internationalt ejerbevis på 

samme vis, som øvrige danske udstedere af 

internationale ejerbeviser. 

Ejerbeviset bestilles via webformularen på 

klubbens hjemmeside, og derefter 

fremsendes med posten et internationalt 

ejerbevis på engelsk udstedt af Vegaklubben. 

Ejerbeviset kan bruges i forbindelse sejlads i 

udlandet, forsikringsaftaler, salgsaftaler m.v. 

Beviset indeholder også en linie med byggeår for 

skibet, og kan dermed være medvirkende til at 

lukke diskussionen om momskvittering, idet alle 

vegaer er bygget før 1985. Det er nemlig kun 

fritidsfartøjer taget i brug efter 1985, der kan blive 

afkrævet dokumentation for betalt moms, ved 

anløb af andet EU land. 

 

 

 

 

 

Et andet bevis, som mange siger er 

nødvendigt, er et såkaldt CEVNI bevis som 

bevidner, at man kender til de nogle gange 

lidt specielle regler på floder og kanaler i 

Europa. 

Når man ser på juraen, er der ingen krav, 

men det kan være lettere at diskutere med en 

embedsmand i udlandet, ved at fremvise et 

flot, stykke papir!! 

I Holland har det været skik, at have alle 

reglerne ombord på hollandsk, selvom man 

har dem på engelsk eller dansk!!. 

Man kan tage det eks. på internettet hos 

Dansk Sejlunion, men bl.a. Langturssejlerne 

arrangerer også fysiske kurser over en enkelt 

dag. 

Det kræver man har minimum et 

Duelighedsbevis, og man skal lære nogle 

skilte og lidt teori, men ellers er det mest 

sund fornuft (som altid). 

En Vega er også perfekt til flod og kanal. 
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Er det svært at sælge en båd? 

 

Det korte svar er JA. 

 

 Min gamle ven og sejlerkammerat, som jeg har kendt i mere end 25 år, og som min kone 

har kendt i 40 år, var så tarvelig at blive syg og afgå ved døden. 

Allerede medens han levede aftalte vi at jeg skulle prøve at sælge hans båd, en Sunwind 

26 fra 1982. 

Sunwind 26 er en båd som indvendig er indrettet næsten som vores kære Vega. 

Størrelsen, dybdegangen og sejlføringen er også næsten identisk. 

Den adskiller sig fra en Vega på et par væsentlige punkter:   

1. Den har højt fribord. Det betyder at der ikke rigtigt er noget at holde fast i når man 

skal på fordækket. Hvis der er mere end 5-6 m/sec. er det nok klogt at bruge livline. 

Til gengæld er der stor højde i kahytten. 

2. Den er kortkølet. Det betyder at bådens venderadius er lille. Det er ikke som med 

Vegaen, der jo skal have et godt tilløb, når der skal skiftes retning. Til gengæld er 

den ikke lige så stabil i hårdt vejr. 

3. Og så sidder propellen rigtigt i forhold til roret, så den er også nem at sejle baglæns 

med. 
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En båd fra 1982 kan man godt se har været brugt. På grund af min vens sygdom havde 

båden stået på land i 2 år i Rungsted Havn’s vinterstativ. Derfor gav jeg den en ordentlig 

overhaling med rengøring indvendig , slibning og rustikolie. Nyt tæppe i kahytten. Bunden 

blev slebet og bundmalet 2 gange. Jeg købte et nyt startbatteri (forbrugsbatteriet var in-

takt) og jeg gik masten efter for manglende splitbolte og fjederringe med udskiftning af en 

enkel vantskrue. 

Der var gode sejl, som dog var 10-12 år gamle. Storsejl, Rullegenua, Forsejl, Spiler.  

Bompresenning samt en lidt ældre sprayhood. 

Båden har en indbygget VOLVO Penta MD 5A Diesel med 7,5 Hk. Den var blevet hoved-

renoveret i 2006, og det mest imponerende var at den fra 1. gang startede på 5 sec. 

De kan noget de der gamle Volvo Diesel motorer. 

Da den var klar til salg fremstod den som et godt og attraktivt bud på en sejlbåd til en over-

kommelig pris. 

Det var oven i købet sådan at fruen foreslog at vi selv overtog båden og solgte Vegaen. 

Men Vilhelm, min medejer af Vegaen, ville ikke undvære det fællesskab Vega Klubben gi-

ver os, samt den tekniske viden og råd, som vi som medlem kan trække på. Så jeg er sta-

dig Vegasejler. 

 

Salgsforløbet var lidt langstrakt.  

Først tog det mig 3-4 måneder at gøre båden klar til salg. Så satte jeg den til salg på DBA, 

som min erfaring fra kassererjobbet i Vega Klubben siger er den bedste salgskanal. Det 

kostede 3X299 kr. og krævede nogle ’oprykninger’ af annoncen, 4X49 kr. 

Jeg havde selvfølgelig salgsinfo på Stativet, og satte også noget op i et par nabohavne. 

Salget tog ca. 4 måneder. Der var rigtig mange henvendelser og fremvisninger. Desværre 

var der et gennemgående problem. – De havde ikke nogen havneplads, og her på Sjæl-

lands østkyst er det meget svært og dyrt af få en plads. 

Under vejs blev båden solgt til et par unge mennesker (25-30), som skulle betale følgende 

onsdag, slibe og polere i week-enden og søsætte ugen efter. 

Der kom bare ingen penge, og jeg prøvede at ringe og lægge besked på deres telefonsva-

rer. Jeg sendte også en mail med spørgsmålene ’Hvad er gået galt? - Kan I ikke rejse 

penge? - Har I ingen bådplads? - Har I bare mistet interessen? 

Der kom aldrig svar. 

Så var der 3 kammerater, ud af 25-30 stykker som faldt for båden. 

Jeg havde sat prisen til 35.000 kr. og båden blev solgt for 30.000 kr. 
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Da vi ikke tidligere har sat mast på en Sunwind eller rigget den, havde vi kontraheret med 

Rigger Thomas Stotz, som på en meget instruktivt og pædagogisk måde ledede arbejdet 

og gav råd og fiduser til drengene. Det kostede dem 3.000 kr. for kørsel, tid og MOMS.  

 

Afsejling. 

De sejlede glade af sted for en bitte vind med kurs mod Svanemøllen. Ud for Skovshoved 

gik motoren i stå, og efter at have påfyldt diesel, kom der en kedelig overraskelse - moto-

ren forblev død. Heldigvis havde de en sejlkyndig kammerat med, som bl.a. havde sejlet 

kapsejlads med sin fader.   

Så fik de også lært at krydse i 10 -12 m/sec, og ikke mindst at anduve en havn for sejl. 

 Ugen efter var jeg inde sammen med vores sædvanlige ’Motormand’. Det viste sig at der 

var ½ l. vand i bunden af tanken. Enten er det kommet med ved påfyldningen af diesel (på 

en Sunwind 26 sker påfyldningen i bunden af cockpittet, og ikke som på Vegaen i rælin-

gen). Eller også havde min gamle ven hældt vand oven i dunken med diesel (han var des-

værre til sidst noget dement). Det kostede mig lige 2.000 kr. 

Selv om en VOLVO Penta kan meget, så kører den ikke længe på vand. 

Drengene var glade og meget tilfredse med købsforløbet og den måde de blev hjulpet. 

Nu sejler og fisker de, og har fået udsigt til en fast plads senere.  

Økonomi og indsats: Hvis jeg skal se lidt på økonomien, så ser forløbet sådan ud: 

Prisen blev 30.000 kr. Jeg brugte godt 4.000 kr. til materialer, annoncering og ’motor-

mand’. Der blev brugt en pokkers masse tid først på klargøring og derefter på henvendel-

ser fra potentielle købere med fremvisning og præsentation af båden. 

Men det lykkedes og alle er glade. 

Vega 2826 ’Athene II’, Henning Adrian. 

 


