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En mellemhøj sluse i Tyskland. 

Man kan føle sig lidt lille med en 27 fods Albin. 

 

 
 

 

Deadline for materiale til næste nummer er 15/2- 2020. 
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Formanden har ordet. 
December 2019 

Kære Vegasejlere 
Vi nærmer os nu hastigt årets korteste dag og kan stille og roligt begynde at tænke på næste sæson – og ikke mindst 
på de årlige reparations-, udbedrings- og forbedringsarbejder, der venter forude. Jeg har selv mange gode og tidskræ-

vende ideer 😊 
 
Som vi skrev i september udgaven af Vega Nyt er der flere spændende events i støbeskeen, bl.a.: 

 Jyllandsmøde d. 8/2-20 

 Generalforsamling d. 7/3-20 

 50-års jubilæum d. 16/5-20 

 IFR i Holland i slutningen af juli. 
 
I sidste nummer prøvede vi også, med lidt galgenhumor, at efterlyse ideer og reaktioner på bestyrelsens arbejde, for-
slag til aktiviteter og forslag til nye medlemmer til bestyrelsen, idet der gennem det sidste år desværre har været et 
vist frafald – både på grund af sygdom, men også på grund af en stigende alder og en snigende ’fatigue’ (træthed) hos 
de nuværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Blandt de sygdomsramte vil jeg særligt fremhæve vores mangeårige kasserer Henning Adrian, der, på grund af svig-
tende helbred, har måttet trækkes sig: En stor tak til Henning for en fantastisk indsats igennem de mange år. Tak Hen-
ning. 
Hvad de øvrige punkter angår, må vi konstatere en ’larmende tavshed’- dog med  2 undtagelser:  
Én har beklaget ikke at kunne melde sig til bestyrelsen pga. tidligere dårlige oplevelser. 
Én anden har, i forbindelse med oplægget til vores 50-års jubilæum skrevet, at, hvis jubilæet bliver afholdt i Taarbæk, i 
Københavnsområdet eller på Sjælland, så vil vedkommende øjeblikkeligt melde sig ud af klubben – en holdning man 
måske godt kunne forstå, hvis det ikke bare lige var fordi: 

 At ca. 40 % af klubbens medlemmer bor i København/Nordsjælland. 

 At ca. 60 % af klubbens medlemmer bor på Sjælland – og 

 Når vi forsøger at lave aktiviteter – eller afholde møder – i det jyske er tilslutningen, hvad der nærmest kan 
beskrives som minimal. 

 
Men vi kan sagtens flytte jubilæet mod vest, men det kræver, at folk på vestsiden af Storebælt viser interesse for sa-
gen og er villige til at deltage i både planlægning og afvikling af arrangementet. Alternativt kan Vegaklubbens 7 ’regio-
ner’ (se medlemsoversigten på hjemmesiden), hver især, selv arrangere og afholde en lokal ’komsammen’ med et kon-
tant tilskud fra klubbens kasse. Vi er helt åbne for ideer, men før vi sætter alt for meget i gang, vil vi gerne lige stikke 
en finger i jorden for at mærke forhåndsinteressen. Send os en mail – eller bedre en lille notits til Vega Nyt med ideer 
og forslag, gerne inden 1. Januar. Den endelige planlægning vil blive behandlet under eventuelt på næste års general-
forsamling.  

 
Vi er også helt åbne for ideer i forbindelse med det kommende Jyllands-møde i Aarhus i februar - og modtager gerne 
allerede nu tilkendegivelser om forventet deltagelse, så vi har noget at arbejde ud fra. 
 
Tilsvarende håber vores hollandske sejlervenner på tilbagemelding med forhåndsinteresse for sommerens IFR. Alle 
skulle gerne nu have modtaget en invitation med program og foreløbig tilmelding. Vi har efterlyst lidt mere om priser 
samt overnatningsmuligheder for ikke ’selvsejlende’ gæster og deltagere, og håber at kunne rundsende disse oplysnin-
ger før jul. Men husk, under alle omstændigheder, at sende den foreløbige tilmelding, så man i Holland har noget at 
planlægge efter. 
 
Og så skal jeg ikke undlade at efterlyse billeder til årets fotokomkurence under temaet “VEGA med socialt engage-
ment”. 
 
Rigtig god jul til jer alle sammen og på gensyn til en ny god sæson til foråret. 
 
Med venlig sejlerhilsen 
V2268 Disse 
Niels Engell 
Formand for Dansk Vega Klub   
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 Kanalsejllads, stor oplevelse der kan anbefales. 
 
Igennem flere år havde vi villet sydpå, og sejle floder og kanaler, men desværre blevet for-
hindret af noget sygdom. Vi havde så til gengæld haft tid til at tage Kanalbevis (nemt) og 
indrette båden lidt anderledes end normalt. Målet var Berlin, hvor vi har mange gode ven-
ner og minder. Vi var enige om, at vi ikke skulle have mast med, da vi ikke ville have den 
til at ligge og være i vejen, og det er vi glade for vi besluttede, selvom det krævede en rolig 
Østersø. 
Endelig kom dagen, hvor vi var klar. Der blev vinket pænt farvel, og så sejlede vi vores 
yndlingstur forbi Stevns og Møns Klint til Klintholm. Vi havde i store træk bestemt ruten til 
Rügen, Stettin, Berlin og hjem over Hamborg eller Lübeck? Som gammel Langtursstyr-
mand i roning, er jeg parat til altid have alternativer til en plan, og det blev også nødvendigt 
denne gang…. 
 

 
 
Afsejling fra Køge, og billede fra KeepSailing, som virkede fint hele turen. 
 
Vi havde sagt alt arbejde fra, og fortalt at vi nok var væk 4-6 uger da vi ville have tid til at 
hygge. Vi endte med at være væk i 8 uger af forskellige grunde, men vi nød ikke at skulle 
hænge i en klokkestreng. 
Hvad havde vi valgt at tage ekstra med: Kanalkort over området (fra Kartenwerft, som 
varmt kan anbefales), Navionics elektronisk navigation, 2 kuglefendere, 2 lange, kraftige 
fenderbrædder 2,4 meter og 6 fendere samt 2 lange tove af 22 meters længde samt det 
normale tovværk og 2 bådshager. Ekstra dieseldunk (da der kan være langt mellem tan-
kene). Lidt ekstra værktøj samt diverse filtre, som vi heldigvis ikke fik brug for, og ikke 
mindst alle relevante papirer (Forsikringspapirer, Pas, Duelighedsbevis og Kanalbevis). 
 
Vejrudsigten blev ivrigt studeret og så besluttede vi at gå over Østersøen i vores 27 fods 
Yoghurtbæger, og det vippede lidt, men gik fint igennem storskibsruten, hvor man føler sig 
lidt lille. Vi gik til den lille havn Barhöft som er en tidligere flådestation nord for Stralsund. 
Senere sejlede vi til Stralsund og Stettin, modstrøms på Oder (både Øst-og Vestoder) et 
kort stykke tid, og så ind på kanalerne til mod Berlin. 
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Uvejr og et typisk sted på de stille kanaler. 
 
Vi nød det I Spandau en lille uge, og var så nødt til at ændre planer, da vi nøje fulgte vand-
standen på Elben, og det gik ikke selv med vores 1,22cm dybgang. Vi valgte så at sejle 
over det smukke Potsdam og derefter over Wolfsburg og Magdeburg for at slutte i Lübeck. 
Vi gik derefter til Burghagen på Fehmarn og herfra til Nykøbing F., hvor vi aldrig havde lig-
get før. Vi havde sejlet ca. 1.300 km hjem til Køge (på kanaler og floder bruger man ikke 
sømil) og brugt ca. 250 ltr. Diesel. Vi mødte en utrolig venlighed, med kun 2 undtagelser, 
men mere om det senere. Det vi bl.a. følte var skønt, var at der hele tiden er noget nyt at 
kigge på, og ikke kun vand 
 

 
 
Speciel Vega og en høj sluse. 
 
 
Der kommer senere mere i VegaNyt, bl.a. lidt mere indgående tips og idéer til steder og 
udrustning, men vi er så glade for disse 8 uger, og anbefaler mange flere at prøve det, 
mens I kan. Lad være at være bange for de mange sluser, de fungerer glimrende her, og 
alle kan finde ud af det. 
 
Vega1118/Albin82 
 
En lille konkurrence: Hvis man vil vinde lidt brugte kanalkort m.m. fra de 2 sidste re-
daktører, så send navn og mail, mrk. Kanalkort til VegaNyt, så bliver gevinst udtruk-
ket på Århus mødet. Husk kanalerne ændrer sig ikke, de bliver sgu liggende…. 
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Renovering af tank i Vega nr. 2138 

Henrik Leth Pedersen 

 
Tank udtaget, afmonteret tankdæksel og rengjort 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Påfyldningsslange studs og tank dæksel udskiftet til 
Ø38mm i stedet for Ø51mm. 

 
 
Ny påfyldningsslange Ø38mm indkøbt, den gamle 
var mørnet og utæt(jeg valgte at gå i Ø38mm slange, 
da 51mm i mine øjne er overdimensioneret). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tæret tankstudse udskiftet med Kobberrør (de 
gamle var jernrør). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renoveret tankdæksel monteret med ny pakning 
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Stik den nye påfyldningsslange ind ude fra cockpittet 
og træk den ind i kahytten 
Placer tank understøtninger i kølsvinet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spænd den nye påfyldningsslange på (spænd grun-
digt, da det er svært at komme til når tank er på 
plads) 
 
 
 

 

 
 

 
Skub tanken på plads(få evt. en til at trække let i på-
fyldningsslangen fra cockpit siden) 
 
Tanken er nu klar til montering af diverse forsy-
ningsslanger til motor og evt. oliefyr og påfyldnings-
studs 
 
 
 
 
 

 

 

Når man skal have tanken ud, går man modsat, og starter med at skille påfyldningsstuds og slange ad, her-

efter diverse tanktilslutningen under dørken, hvorefter tanken kan tages ud. 
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SLØR I RORSTAMMEN PÅ EN VEGA 

 
Foreningens tidligere Formand, Jørgen Johanssen (Lady Day), gav en kop kaffe i båden, 
og samtidig en del tips. Et af dem var, hvordan man løser evt. ratslør, altså at rorpinden 
ikke sidder helt fast. 
Det er fristende at tro, at man bare skal spænde Umbraco bolten for at få den til at klemme 
fastere om bronzeklodsen der sidder omkring rorstammen. Nej, nej, det må man ikke. Der 
er noget værre galt, hvis en Vega har ”ratslør”. 
Læg mærke til den lille, lyse plet under rorpindens beslag. Det er enden af en stift/split, der 
går tværs gennem bronzeklumpen og tværs gennem rorstammen, således at disse sidder 
helt fast sammen. 
 

 
 
 
Oplever du slør i roret, er denne split knækket på begge sider af rorstammen, og det sker 
faktisk af og til. Splitten er let konisk med den tyndeste ende mod styrbord. Er ca. 4-4,5 
mm Ø, og slået i fra bagbords side. Bagefter er begge ender klippet af, og derefter plansle-
bet. Jeg lå ved siden af en, der havde sejlet langt, men på slutningen af turen kom der slør 
som tog til, med risiko for manglende manøvredygtighed. 
Heldigvis var det ikke så slemt. Jeg fjernede bolten der holde bronzeklumpen, som måtte 
hjælpes ud med en dorn med små lette slag, mens der blev holdt igen på modsatte side. 
Jeg antager, at det næsten er forbudt at slå på disse ting, men med forsigtighed går det 
nok. Hvorfor den sad så fast, var at den havde fået grater og mærker på midten. Forklaring 
følger senere. 
Det lykkedes efterhånden at vride og trække klodsen af (OK også lidt små, lette slag), men 
det gik overraskende let. 
Jeg lagde bronzeklodsen på et emne med hul i, så jeg kunne slå begge ender af den over-
klippede split ud (begge fra styrbords side), igen fordi den er konisk. 
Nedenfor er begge de afklippede ender af stiften slået ud. Bronzeklodsen er set fra styr-
bords side. Bemærk gevindet til umbrakobolten, som spændes fra bagbords side. På bille-
det efter, ser man klodsen uden stift. 
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Lad os nu kigge på rorstammen. Den er ikke helt rund, og når vi ser på hullet, er det lo-
gisk, at bolten der fæstner rorpinden, går igennem, så den støder op mod den afplanede 
flade på rorstammen. På denne måde mister man ikke manøvreevnen totalt, hvis stiften 
skulle knække. Det forklarer de mærker bolten havde, og hvorfor det var lidt besværligt at 
fjerne den. Ved slør i roret, ”gnaves” der kraftigt i bolten. Man er altså ikke ”lost”, selvom 
stiften knækker. Man bør dog så hurtigt som muligt, få stiften skiftes, da bolten ved slør i 
rattet kan skades og evt. give helt efter så man mister styreevne 
 
 

 
 
 
Læg på næste billede mærke til, at bolten som holder rorpinden, delvist går igennem det et 
ellers cirkulære hul til rorpinden. Boltens anlæg gør mod den afflangede side gør man ikke 
mister styreevnen helt, selvom stiften knækker. 
Man kan tænke over, hvorfor det er konstrueret sådan? Er det for at beskytte ved en plud-
selig og kraftig påvirkning af roret ved eks. grundstødning?, eller at den er en sikring mod 
alvorligere rorskade. Hvis det sidste er tilfældet bør man måske finde en erstatning af et 
lignende, blødere materiale (-og ikke en rustfri rørsplit). 
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Her ses, hvorledes stiften sidder i rorstammen, skarpt klippet over. Senere er den afklip-
pede split blevet boret ud af rorstammen, og bronzeklodsen sikret med en split der pas-
sede. 
 
 

 
 
Tak til Jørgen, Skipper og Reder på Lady Day (se billedet af den venlige mand ovenfor) og 
tak for både kaffe og værdifulde råd. 
 
 
Med venlig hilsen Christen Bang-Madsen, V-2048 
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Færdsel til søs…. 
Vi kender det jo godt alle sammen. Super sejlvejr. Solen skinner, vinden er frisk, Vega’en er i sit 

Es, og masser af kolleger på vandet. Store som små fiser rund mellem hinanden, og livet er herligt. 

Pludselig er der en, der på en måde skiller sig ud. Han er på kollisionskurs. Hvordan var det nu det 

var? Hvad sagde lærebogen? 

En gang imellem er det måske en meget god ide lige, at få opfrisket de mest almindelige regler om 

færdsel til søs. Så det prøver vi lige her. 

I det efterfølgende er Trygfondens ”Respekt for vand” brugt som kilde. 

 

Generelle regler 
"Udkig", "Sikker fart" og "Forholdsregler for at undgå sammenstød" er nogle af de elementære reg-

ler, man skal overholde. 

 

Regel #5: Udkik 
Som skibsfører skal du bruge øjne, ører og tekniske hjælpemidler til at holde sig orienteret om, hvad 

der foregår på havet. På den måde har du mulighed for at opdage andre skibe så tidligt som muligt - 

og handle inden der opstår farlige situationer. 

 

Regel #6: Sikker fart 
Du må ikke sejle hurtigere, end at du kan nå at reagere for at undgå et sammenstød. Du skal "gå 

med sikker fart" - dvs. at du skal tilpasse sin fart til farvand, vejr, sigtbarhed og trafik. 

 

Regel #7: Fare for sammenstød 
Når to skibes kurser skærer hinanden, kan der være fare for sammenstød. Ved at undersøge om ret-

ningen til det andet skib ændrer sig, kan du finde ud af, om faren er reel. 

 

Regel #8: Forholdsregler for at undgå sammenstød 
For at undgå sammestød kan du som skibsfører gøre to ting: Ændre kurs og/eller sænke farten. Uan-

set hvilken manøvre du vælger, er det vigtigt at vise, at du kender søvejsreglerne og vil overholde 

dem. Du skal gå af vejen i god tid og ved en klar manøvre. 

 

Regel #16: Forholdsregler for det skib, der skal gå af vejen 
I en situation, hvor der er fare for sammenstød, skal det skib, der har vigepligt, foretage en tydelig 

manøvre i god tid, så det andet skib ikke er i tvivl om, at du vil vige. 

 

Regel #17: Forholdsregler for det skib, der skal holde kurs og fart 
Det skib, der ikke har vigepligt, skal holde kurs og fart. Hvis du er i tvivl om, hvem der har vige-

pligten, eller om det andet skib vil vige, kan du manøvrere for at undgå sammenstød. 
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Vigeregler for maskindrevne skibe 
Der er nogle specielle vigeregler, du skal kende, når du er på havet i et maskindrevet skib. Maskin-

drevne skibe har oftest fri manøvreevne og kan uden problemer dreje til begge sider eller ændre de-

res fart. I vigereglerne for maskindrevne skibe skelner man derfor imellem de situationer, hvor ski-

bene sejler direkte mod hinanden og de situationer, hvor skibene sejler på kurser, der skærer hinan-

den. Du skal også kende til, hvilke regler du skal følge, når du møder sejlskibe eller skibe med be-

grænset manøvreevne. 

 

Regel #13: Overhaling 

Hvis et maskindrevet skib indhenter et andet skib, skal det skib, der indhenter, gå af vejen. 

 

Regel #14: Skibe på modsatte kurser 
Hvis to maskindrevne skibe sejler direkte eller næsten direkte mod hinanden, skal de begge dreje til 

styrbord. 

 

Regel #15: Skibe på skærende kurser 
Hvis to skibe sejler på skærende kurser, og der er fare for sammenstød, skal det skib, der har det an-

det på sin styrbord side, gå af vejen. 

 

Regel #18: Skibes forpligtelser over for hinanden 
Maskindrevne skibe skal vige for sejlskibe. Men fritidsfartøjer skal vise hensyn over for erhvervs-

fartøjer. 2) Et maskindrevet skib skal vige, hvis det møder et skib med begrænset manøvreevne - 

f.eks. en fiskebåd eller andet fartøj, der arbejder på havet. 

 

Vigeregler for sejlskibe 
Der er nogle specielle vigeregler, du skal kende, når du er på havet i et sejlskib. Reglerne er speci-

elle for sejlskibe, blandt andet fordi vindens retning er en begrænsning for et sejlskibs handlefrihed. 

I vigereglerne for sejlskibe skelner man derfor mellem at have vinden ind fra samme side eller fra 

modsat side, i forhold til det skib man møder. Det kalder man henholdsvis at være på "samme 

halse" og at være på "modsat halse". 

 

Regel #12: Sejlskibe 
1) Hvis to skibe på modsatte halse sejler på skærende kurser, skal det skib, der har vinden ind fra 

bagbord vige - bagbord halse viger for styrbord halse. Det skib, der viger, bør gå agten om det andet 

skib.                 2) Når to sejlskibe på modsat halse møder hinanden, skal det skib, der har vinden 

ind fra bagbord, vige - enten ved at sejle styrbord eller bagbord om det andet skib. Det er godt sø-

mandskab at gå til læ for det skib, man viger for. 

3) Når to sejlskibe på samme halse sejler mod hinanden på skærende kurser, skal det skib, der ligger 

tættest mod vinden, vige for det skib, der ligger længst fra vinden. Man siger også, at luv skal vige 

for læ. 

 

Regel #13: Overhaling 
Hvis et skib indhenter et andet, skal det skib, der indhenter, altid gå af vejen. 
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Regel #18: Skibes forpligtelser over for hinanden 

1) Maskindrevne skibe skal vige for sejlskibe. Men fritidsfartøjer skal vise hensyn over for er-

hvervsfartøjer. 

2) Et sejlskib, der har fri manøvreevne, skal altid vige for et skib med begrænset manøvreevne. 

 

Trafikseparering 
Hvis du sejler i snævre løb eller på steder, hvor der er meget trafik, er det nødvendigt at kende nogle 

helt specielle regler. Der er flere af de såkaldte snævre løb i Danmark, hvor bredden og dybden på 

farvandet er begrænset. Samtidig er der også flere steder, hvor der ovenikøbet er meget trafik på et 

snævert sted, og her er der yderligere en række forhold omkring trafikseparering, som du skal sætte 

dig ind i. Trafiksepareringssystemer er først og fremmest forbeholdt den kommercielle skibsfart. I 

søvejsreglerne står der, at skibe under 20 m og sejlskibe ikke må vanskeliggøre passage for et ma-

skindrevet skib, der følger en trafikrute. Ligeledes anbefales det i kommentarerne til søvejsreglerne, 

at skibe under 20 m i længde og sejlskibe anvender kysttrafikzonerne. 

 

Da de fleste fritidsfartøjer er under 20 m i længde betyder dette, at fritidsfartøjer og sejlskibe bør 

holde sig væk fra trafikruter. Fritidsfartøjer må dog godt krydse trafikruter i overensstemmelse med 

de internationale søvejsregler. 

 

Systemerne indtegnet i søkort 
De danske trafiksepareringssystemer er beskrevet i sejladsbestemmelser og indtegnet i søkort. Tra-

fikruterne er mærket med styr- og bagbordsideafmærkninger og midtfarvandsafmærkninger. Der er 

ensretning i trafiksystemerne. Nogle steder i Danmark er der lavet kysttrafikzoner mellem separe-

ringssystemet og land. Når der er en kysttrafikzone, skal fritidsfartøjer og mindre skibe bruge den. 

Store skibe skal generelt holde sig væk fra kysttrafikzonerne, men kan sejle i dem på vej til og fra 

havn. 

 

Regel #9: Snævre løb 
1) Når du overhaler til bagbord i et snævert løb, skal du afgive to lange og to korte toner. 

2) Når du overhaler i styrbordssiden, skal du afgive et signal på to lange og én kort tone. 

3) Hvis kaptajnen på containerskibet vurderer, at overhaling ikke er forsvarligt, svarer han coasteren 

med mindst fem korte toner. 

 

Ovenstående er fundet på Trygfondens ”Respekt for vand” hjemmeside. Du kan finde 

den på adressen: https://www.respektforvand.dk/paa-havet. Der står faktisk en masse 

andre spændende ting. Den er værd at kikke ind på. Lad os passe på hinanden, så vi 

også kommer sikkert hjem. Og husk så vesten. 

 

 

V2106 KNAS. 

 

 

https://www.respektforvand.dk/paa-havet


  

12 

 

 

Huskesedlen 
 

 

Vi har brug for nye, friske folk i bestyrelsen (se sidste VegaNyt). 

 

 

Husk det er hyggeligt arbejde, hvor du har alle muligheder for at være med til 

at forme fremtiden for Dansk Vega Klub, samt umiddelbart at være med til at 

arrangere den fantastiske begivenhed et 50 års Jubilæum er. Klubben burde 

søge Hendes Majestæt, Margrethe den II´s, 50 års Fortjenstmedalje for vel-

udført dåd. 

Redaktøren modtager meget gerne informationer om klubbens start, og mod-

tager eks. meget gerne billeder og lignende fra ALLE årene. 

 

Reservér allerede nu datoerne: 

 

8/2-20,  Århus mødet. 

7/3-20,  Generalforsamling i Ishøj. 

23-28/7-20, IFR i Hoorn (Amsterdam), Holland 

 

HUSK AT VÆRE GLADE OG POSITIVE. 
Alle ønskes en Glædelig Jul med masser af gode Vega timer. Husk 

at melde Jer til IFR på hjemmesiden, eller kontakt, hvis I har behov 

for yderligere information 

 
 

 
 
 
 
 

 


