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Formanden 

 

 
 
Formanden tager ordet. 
Jeg hilser alle læser af denne klumme. 
Er den nye formand, nok den yngste i mange årtier, 
kun 59 år. Så revolutionen truer. 
Har påtaget mig hvervet, for klubben betyder en hel 
del. 
Har tanker og ønsker om fremgang, socialt samvær, 
praktiske / tekniske - ting og alt det andet. 
Allerede her løber vi ind i en opgave, kasseren 
meddeler mig at kun 2/3 af medlemmerne har betalt 
deres kontingent til tiden, jeg forstå vi er en tid, hvor 
andre ting optager vores sind. Det koster ressourcer 
at forfølge op denne opgave, der igen kunne bruges 
til mere konstruktive ting i klubben. 
Konstruktive ting, hvad er det? Et vi har arbejdet 
med, er fejring af 50års fødselsdagen / Jubilæum den 
16. maj, som vi desværre måtte udsætte på grund af 
de restriktioner der er os alle blevet pålagt. 
Denne udsættelse er svær at spå om, hvor længe den 
vil vare. Når muligheden åbner sig, vil vi straks 
sætte maskineriet i gang, måske kan den oprindelig 
plan bruges, men tiden vi vises os det. 
 

En anden opgave vi arbejder med, er vores 
kommende IFR, som med al sandsynlighed bliver 
afholdt i Århus. To lokale har meldt sig under 
fanerne til dette, og mange tak for det.  Men der skal 
flere til. 
En tredje opgave er, hvordan finder vi ud af om 
klubben har en berettelse? Hvad er medlemmernes 
behov og ønsker? 
En fjerde opgave er at hverve medlemmer, hvordan 
kan vi nytænke vores tilgang? 
En femte opgave er vores medlemsmøde og 
generalforsamling. 
En sjette opgave er andre arrangementer, træf, 
workshops, fælles indkøb, informations aften eller 
lign. 
Til alle disse opgaver vil tips, ideer, forslag og 
tanker være kærkommen. Behøver absolut ikke vær 
nagelfast, blot så vi kan høre hvad I mener. Så send 
en mail til formanden@albinvega.dk eller ring på 40 
72 97 79. 
Alle opgaver tager tid og da det er frivillig tid, skal 
den bruges bedst muligt. Apropos, der kunne bruges 
et par ekstra frivillige, til public relations, 
webdesign, interviewer/ journalister, eventperson, 
blæksprutte, bestyrelsesmedlem og lignede. 
Man siger jo flere som kan førstehjælp, jo færre skal 
bruge det.  
Det gælder også for klubarbejde. Jo lettere er 
byrden, dets større er glæden. 
Et nu historisk skib som en ALBIN VEGA, skal 
have en klub der holder trådene sammen. 
Men fortæl mig, hvordan I forestiller jer det. 
Og på falderebet vil jeg byde de nye medlemmer 
hjerteligt velkommen. 
God vind 
Robert Hansen, Formand 

 

Nye medlemmer 

Nye medlemmer, Danmark 
Vi byder følgende nye medlemmer velkomne i Vegaklubben: 
Anni & Jeppe Sørensen V2981 – Thyholm 

Carsten Olkjær V2033 – 4500 Nykøbing Sj 

Ole Skovgaard V2109 - Vendsyssel 

Thorkild Jørgensen V1350 Sif 3000 Helsingør 

Bettina Hald V1203 Thilde 2900 Hellerup 

Simon Bowall V2826 Athena II 2970 Hørsholm 

Ole B. Petersen V0994 Bjørn Oddesund Nord 

Peter Andersen V1684 La Strega Hasle 

Claus Hofman-Bang V0906 - Sletten 

Henning Schröder V2214 Say When Hvide Sande 

Jens Ansbjerg V2269 Gimli Dragør 

Jørgen Jensen V1990 Hera Skælskør 

 

 



 

 
Redaktøren 

Træerne vokser heldigvis ikke ind i himlen. Det 
viser forårets og sikkert det meste af sommerens 
modbydelige virus. Tænk at sådan en lille skiderik 
kan få verden til at gå i stå. Gad vide om ikke nogle 
af verdens grimme diktatorer sidder og griner over 
det som de ikke fik lov til, men det kunne en lille 
amøbe klare? 
Nå, nu skal det hele jo ikke gå op i småting. 
Næ, store indholdsrige oplevelser, det er det vi vil 
høre om. F.eks. en sejltur fra Kulhus til Holbæk 
Bådelaug en varm sommerdag, uden så meget som 
en ”hat fuld vind”. Så er der ikke meget sjov ved en 
sejlbåd. Og dog. Netop den dag ville makrellerne 
nappe, og det er sjovt. Så blev turen pludselig 
indholdsrig. Og det kan der skrives meget mere om. 
 
Eller hvad med natsejladsen, fra Havnebyen (Odden) 
til Havnsø? En tur på bare 25 nm. Ganske let vind 
fra vest. Lige præcis nok til at ”skubbe” Vegaen med 
3 knob de første 4 timer, for derefter helt at dø. Godt 
at Molsfærgerne ikke begynder at sejle før klokken 
06. Helt stille. Sejlene står og ”slasker” i de bøde 
dønninger. Ned med sejlene. Kikke rundt og 
nærstudere lys og eventuelle landkendinge. Slukke 
plotteren. Hente papirsøkortet op i cockpittet, og 
navigere på gammeldags vis. Helt stille. Nej, nu er 

der en arrig hund lang væk, der forstyrrer roen. Og 
sådan en tur kan der skrives meget mere om. 
Som de fleste nok fornemmer, så ”fisker” jeg for at 
få jer til at fortælle om nogle af de skønne sejlture I 
garanteret har haft. Eller måske endnu bedre, 
”røvturen” fra Rødvig til Kastrup, hvor 
nordenvinden ”piskede” ned gennem Øresund, og 
regnen stod i tykke stråler i hovedet på den stakkels 
rorgænger. Og grunden til dette, var fordi det 
slidsomme arbejde, krævede jeres tilstedeværelse 
næste morgen. 
Kære medlemmer, vi mangler indslag til bladet. Det 
behøver på ingen måde, at være udformet som 
kandidat til ”Pulitzerprisen”. Bare skriv og fortæl 
derudaf. Brug Vega-bladets mail eller skriv på papir, 
allerhelst bag på et nyere søkort, og send det med 
Postnord (de kan faktisk godt) eller en anden 
transportør, til redaktørens hjemadresse 
Hindbærvænget 1, 3630 Jægerspris. 
Nååe ja for resten, Vega-bladet har fået ny redaktør. 
Og husk, alle indlæg honoreres med en god flaske 
vin. 
 
Ydmygest jeres nye skriverkarl, skipper på V2106 
”KNAS”. John Johansen. vega-bladet@albinvega.dk 

 

 

 

 

 
 

 

HUSK AT BRUGE VORES HJEMMESIDE 

Albinvega.dk 
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Indlæg 

Sejl & Spis 
 
Når vi sådan sejler rundt i vores skønne land, så er det vel ikke hver dag, at Vegaens sparsommelige 
pantry må stå model til de kulinariske udfoldelser? Det hænder vel også, at der ind imellem er råd til en 
tur i byen? Når det så sker, hvad er det så vi møder? 
Jeg tænkte, om vi ikke kunne fortælle hinanden her i bladet, om ”listige” spisesteder som passer til en 
sejltur i en Vega? Når man nu tager turen fra Sjælland mod Jylland eller viseversa, så er Havnebyen jo et 
oplagt stop. Hvis man så her havde tænkt sig, at springe madlavningen i Vegaen over, hvor skal man så 
gå hen? Er det så den Gyldne Hane eller er det Café Tunen eller er det Cafe Noova der skal frekventeres. 
Det kunne jo være sjovt om man lige kunne slå op i Vega-bladets spiseguide, og se at Café Tunen har 
fået 3 ud af 5 Vegastjerner. Så var det måske værd at prøve der. 
Skriv en mail til vega-bladet@albinvega.dk og fortæl hvad du syntes om ideen. Skal vi lave en rubrik der 
hedder ”sejl & spis”? 

 
 
 
 
 

Fotokonkurrencen 2020 
Når man tænker på den interesse, der har været for 
at deltage i sidste års fotokonkurrence, kan man få 
den tanke om ikke punktet skal nedlægges? Når jeg 
tænker på hvordan efterhånden alle ”fiser” rundt 
med mobiltelefoner, som jo har nogle fantastiske 
kameraer og er hurtige og nemme at bruge. Så kan 
jeg ikke forstå hvorfor ingen vil dele billeder med 
andre klubmedlemmer. I den forgangne 
konkurrence, var der kun et medlem der indsendte 
ud over bestyrelsen. 

Det syntes jeg er underligt. Og igen kunne jeg godt 
tænke mig, om nogen ville fortælle mig hvorfor vi 
ikke må se billederne. Send din mening i en mail til 
danskvegaklub@albinvega.dk. Jeg syntes det er 
smadder ærgerligt, at vi bruger tid på noget, som 
ingen gider læse elle se. hvis det er sådan det 
hænger sammen. 
 
Vega 2106 John Johansen 

 



 
 
 

Håndlisterne på ruftaget….. 
Hvis du som jeg syntes, at lakerede teak håndlister 
hører sig til på en Vega, så er der lige en ting du 
skal tænke på. Håndlisterne er fastgjort med lange 
messingskruer indefra. I salonen er det skruerne 
som holder de indvendige håndlister, som går 
igennem ruftaget og videre op i de udvendige 
håndlister. De forreste håndlister er fastgjorte med 
skruer direkte nede fra. Hvis det er længe siden du 
har haft håndlisterne afmonterede, er det måske 
lige nu du skal gøre det i forbindelse med 
forårsklargøringen. Det er nemlig sådan, at 
messing godt kan rådne. Hvis bare der er en lille 
bitte smule fugtighed til stede, kan messing godt 
finde på at nedbrydes. I øvrigt det samme som sker 
med skroggennemføringer i messing. Så hvis du vil 
undgå, at ”suse” ud over siden på Vegaen med 
håndlisten i hånden, så afmontér hele molevitten, 
slib og lakér de udvendige lister, og check skruerne 
som holder det hele, for skader og eventuel 
korrosion. Fejler skruerne ikke noget, så giv dem 
en ordentlig tur med en roterende børste på 
boremaskinen, og smør dem med syrefri olie inden 
du monterer dem igen. Husk en god ”sealing” 
under listerne på ydersiden. Alternativt skal 
skruerne jo selvfølgelig skiftes. Standard 
monteringssæt til almindeligt toilet i huset, har 
forniklede skruer, som er lange nok, og passer fint 
til listerne i salonen. 
 
V2106 KNAS 
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Brand ombord… 
er nok noget af det værste, der kan ske. Jeg kan blive helt ”svedt” ved tanken. Jeg ved godt, at det 
heldigvis ikke er mange artikler, der findes på ”nettet” om emnet, men risikoen er dog trods alt til stede i 
vores skibe. Indenbords motor og pantry udgør jo en mulighed for brand, ligesom rygning. Og hvad kan 
man så gøre for at imødekomme ulykken. Sørg for at maskinrummet er rent og tørt. Check at 
støjdæmpningsmaterialet ikke er ”mættet” med diesel eller olie. Ingen fedt eller olie fra stævnrøret. Ingen 
diesel eller benzindryp fra motor, og sørg for god udluftning. 
Pantry / komfur. Har du gasinstallation så check, at den overholder reglerne for gasinstallation. Check 
lækageindikatoren og følg gængse gascheck instruktioner. Check at gaskassen har afløb ud af skibet og at 
det ikke er stoppet. Har du sprit eller ”primus”, så fyld kun beholderne når det hele er koldt. Og til sidst 
sørg for at apparaterne står fast, og ikke kan ”rutsje” rundt. 
I skibe af vores størrelse er der vist ingen sejladsmæssige regler om slukningsmateriel ombord, men de 
fleste forsikringsselskaber har en standard regel, om mindst én 2 kg pulverslukker, hvis der er 
indenbordsmotor eller komfur ombord. Og 2 kg pulverslukkere skal / bør tryktestes mindst hvert 5. år. 
Og hvad koster det så, at få trykprøvet en pulverslukker? Jeg har set pris på 107,- kr. pr. stk. Hertil 
kommer så transport til og fra. En helt ny slukker kan erhverves for ca. 250,- kr. til døren. 
Og hvor placerer man så sådan en fætter i en Vega? Jeg har 3 stk. i min Vega og de er placeret som vist 
på tegningen. Så er der en pulverslukker inden for en arms rækkevidde næsten uanset hvor i skibet du 
opholder dig. Det giver mig tryghed, og jeg håber ALDRIG jeg får brug for en af dem, for de sviner helt 
vildt. 

 
 
 

https://www.brand-tech.dk/kontroleftersyn-ildslukkere-brandmateriel/ 
 
 
 

 
 



 
 

Redningsveste 
Desværre er der jo ikke noget krav om, at man skal 
anvende sin redningsvest under sejladsen. Til 
gengæld er det et lovkrav, at der skal forefindes 
passende veste til alle ombord, når skibet ikke 
ligger i havn. Personligt syntes jeg det er en tåbelig 
regel, at man ikke skal have sin redningsvest på, 
når man sejler. Du vil aldrig møde mig på havet 
uden vest, uanset hvor varmt, stille og ”fladt” 
vandet er. Når man nu ikke nødvendigvis skal 
benytte vesten under sejlads, hvor ligger den så? 
Typisk så tror jeg den ligger i kistebænken, mellem 
fugtige fortøjningsliner, eller ude i forskibet i 
skabet eller på hylden i BB side. Og så kommer 
spørgsmålet: ”Hvornår har du sidst undersøgt din 
redningsvest?” Pause……. Så er tiden måske inde 
nu til at få det gjort? Og hvordan gør man så? Jeg 
ved godt der findes mængder af litteratur på 
”nettet” om emnet, men her mit tip til at få det 
gjort. 

Faste veste og svømmeveste… 

Check stoffet for mørhed, ved at klemme, vride og 
trække i det. Check lynlåsen, at den ikke sidder 
fast. Plastik kan sagtens ”korrodere”, så de er 
umulige at operere. Check at skridtremmen sidder 
på plads. Check også vestens bæreevne. Børn og 
specielt familiens ”Guldklumper” børnebørnene 
har den fantasiske evne, at de vokser, næsten uden 
vi lægger mærke til det. 

Selvoppustelige veste… 

Der er ingen krav om test eller kontrol hyppighed 
af oppustelige veste i fritidsfartøjer, og derfor kan 
du sagtens selv foretage kontrollen. Ældre veste har 
en Co2 patron, en løs salttablet og en lille grøn 
plastiksplit. Splitten indikerer om vesten har været 
udløst. Nyere veste har en Co2 patron og en 
udløser-mekanisme med en udløbsdato på. Den har 
også en indikator. Grøn for OK, og har vesten 
været udløst, er den blevet rød. Er udløbsdagen 
overskredet, skal/bør mekanismen udskiftes. 
Eftersynet 
Læg vesten på et bord. Åbn den ved at trække 
velkroen eller i lynlåsen. Vær særlig opmærksom 
på hvordan ”lungen” er foldet. Tag eventuelt 
billeder undervejs. Skru Co2 patronen ud, og se at 
der ikke er hul i bunden af patronen. På patronen er 
graveret en totalvægt. Typisk et tal mellem 140 og 
170 gram. Man kan udmærket benytte en 
elektronisk køkkenvægt til kontrol. Vægten må 
ikke være mere end 2 gr. under det påtrykte. Nu 
skal du puste lungen op til den er fast. Og lungen 
tager ikke skade af din udåndingsluft. Nu skal 
vesten ligge mellem 16 og 24 timer, og den må 
ikke tabe tryk. Så skal den kasseres. Er den ok, så 
lukkes luften ud igen. Benyt hætten på slangen til 
formålet. Så foldes lungen som den lå, og Co2 
patronen skrues i. Husk at stramme den. Luk 
vesten og check at skridtselen er ok. Så skrives 
checkdatoen på ”historik” slippen i vesten, eller på 
sedlen du har i logbogen. 
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Blackjack akseltætning 
 

 

 
 
Jeg se ind imellem diskussioner om 
vedligeholdelsen af denne stævnrørspakning. Jeg 
har set anbefalinger på, at man skulle regne med 
udskiftning hvert 5-8 år. Jeg har nu sejlet med min 
akseltætning i 10 år uden problemer Jeg skiftede til 
denne akseltætning endnu mens jeg havde Volvo 
MD6A og ”kamewa” skrue hvor det er trækrøret 
den beskytter. 
Hvordan vedligeholder jeg så min akseltætning? 
Da jeg købte den sagde forhandleren, at jeg skulle 
endelig huske at gemme den lille gule ”gismo”, for 
det var den jeg skulle bruge til at smøre 
akseltætningen med, og jeg skulle bruge det blå 
vandfaste fedt der følger med i pakningen. Så, 
hvert år inden søsætningen, rengør jeg skrueakslen 
foran akseltætningen med en klud. Så klemer jeg 
den gule ”gismo” ind over akslen.Så kommer jeg 
en ganske lille smule fedt rundt om akslen lige 
foran tætningen. Herefter ”nulrer” jeg lige så stille 
den gule ”gismo” ind i akseltætningen, og drejer 
”gismo” rundt og trækker den roligt ud igen. Det 
gør at de to bagudvendte ”læber” der er inde i 
akseltætningen bliver smurt med det blå fedt. Det 
var det jeg fik anbefalet af leverandøren. 
Jeg har hørt andre anbefale, at når båden er 
kommet i vandet, så skal man klemme / pumpe 
akseltætningen til der kommer lidt vand ud ved 
akslen. Det er har jeg prøvet, men det er aldrig 
lykkedes mig. 

 

 

 

 

 

 



 

Her skulle have været en artikel fra et af medlemmerne om, at deltage i den moderne 

Sjælland Rundt anno 2019. Samt at slå et slag for at få bare et par Vegaer mere med i 

turen rundt om Sjælland, som i øvrigt i år er planlagt til 25. – 28. juni. Endnu er der ikke 

noget der tyder på en aflysning p.g.a. Covid19 situationen. Så i stedet for ovenstående, 

har redaktøren valgt, at ”sparke” liv i et tidligere indlæg i Vegabladet. 

 

SJÆLLAND RUNDT 1990 
V2186 ”PARTNER”’s betragtninger efter Sjælland Rundt 
Hvad gik godt – og hvad gjorde vi skidt – hvor kan 
vi blive bedre næste gang. Spørgsmål rejser sig, 
erindringen røerer på sig uafladeligt, der efterratio-
naliseres, og et billede danner sig af 57 minde-
værdige timer. 
Ved starten kunne motoren ikke trække to Vega’er 
ud af havnen i sydlig vind på 18-22 m/s. 
Reverseringen gjorde knuder og vi satte ekspres 
storsejl mellem havnemolerne. Flot manøvre, men 
næste gang sætter vi forsejl lige så hurtigt for ikke at 
stryge langs molehoved og sten p.g.a. afdriften. 
Efter udgangen skiftede vi til krydsfok. Storsejlet 
havde fået 1. reb, men kostbare minutter gik tabt, for  

vi måtte konstatere, at genua 1 gav krængning på 
40-50 grader og kraftig afdrift.Med en nordgående 
stærk strøm kunne vi gå 3,5 – 4,5 knob på kryds, så 
det tog os 3 kvarter at komme til startlinien, hvilket 
sammen med et par andre Vega’er blev belønnet 
med en starttid på 2 timer. Men en del af miseren 
skyldtes udsættelse af starter og det ikke altid 
hørlige startskud. 
Herefter agten for tværs og genuaen på. Så var det 
op mod Sjællands Odde. Vinden rejste sig og det 
blev krydsfok igen samt 1 reb i storen. Kontrolbåden 
ved Odden tog os ind på tid kl. 22.00 – meget 
beærende, men usandt – vi var der først ca. 24.00 
alligevel ikke tid til at benytte det. --- 
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-Herefter kryds mod Sejrø. Blæksort nat – 
banken pæle i hårdt kryds. Gasterne faldt ud af 
slingrekøjerne. Så var det kryds ned mod Reersø 
og det værste vejr på turen. Vinde, der krævede 
mindre sejl sejl end krydsfok, og 1 reb i storen 
Hvilegasterne måtte lide med regndråber og hagl 
på ruftaget, trampen fra sejlskiftende gaster og 
stærk krængning. Vagt holdet våde, men dog af og 
til grinende og derpå tavse. Mælk og juice overalt, 
vandtanken løb over og toilettet formodentlig 
også, men der var (desværre var der også sætter-

nisser i Vegabladet dengang også, så her mangler 
en del af teksten) 
Så var vejret blevet bedre og kursen gik mod 
Korsør, hvor kontrolbåden overså os, selvom vi 
var eneste både inden for en halv mil. Ind i Agersø 
rende, hvor det lykkedes os at overhalenogle 
konkurrenter. Skulle vi sætte spiler? Vi gik 5,5-6,5 
knob på en agten for tværs, så dovenskaben fik 
overtaget. Dette skulle vi bittert fortryde i den 
sidste ende, hvor vi gerne have været længere 
frem i feltet. Morale: altid maksimal sejlføring og 
ikke kun det næstbedste. 
Så gennem Smålandsfarvandet mod 
Storstrømsbroen. Alle de andre gik under land og 
fik fordele, mens vi lå derude og gik langsomt 
bagud af dansen, troede vi. Ved Kundshoved var 
vi alene og kunne se de andres silhuetter bag os. 

Hvad de end ville derinde, så var det os der fandt 
fordelen. Igen begsort nat under broen, og et 
fandenivoldsk nathold tog den berygtede 
Bøgestrøm i mørke uden grundstødning og med de 
andre bag os. 
Soveholdet stod op til vind, sol og rimelig 
fremdrift og til et pragtfuldt stræk til Saltholm. 
Øllet blev hentet frem og ankomsttiden i 
Helsingør blev beregnet. 
Næste og ikke sidste drama udspillede sig ved 
Saltholm. Vi røg ind i hovedfeltet – guderne fra de 
fire bedste pladser i Vega- feltet fra sidste år. Vi 
dampede af og tog den lige vej langs med Ven, 
men de andre tog kurs og bidevind under land og 
kunne således få både medstrøm og spileren sat på 
det sidste stræk. Ved Ven røg vi ind i vindstille 4 
mil fra målet, og kun ved hjælp af nattebrisen kom 
vi over målstregen søndag aften 23.47. 
Det var turens sidste bedrift. Vi trimmede det, 
satte en desperat spiler, fik et pust på det rigtige 
tidspunkt, gik ind i målliniens projektørlys, og 
satte PARTNER-huerne på og gik i havn med 
manér. 
Derfor vil vi Sjælland Rundt i 1991. 
 

PARTNER, V2186 
 
Jens, Jesper, Rene, Ruth og Svend. 

 
 
 

 
 
https://sjaellandrundt.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Det muntre hjørne 
 

En mand kommer ind på skadestuen, med hele hovedet 

smurt ind i blod, og næsen trykken næsten over på 

kinden. Overlægen tager sig af sagen og skal lave en 

journal på patienten. Han beder om patientens navn. 

Patienten opgiver sit navn og lægen skriver. Så beder han 

om patientens adresse. Patienten opgiver sin adresse og 

lægen skriver. Så spørger lægen: ”Er De gift…?” 

 ”Nej, siger patienten, jeg er væltet på knallerten”! 

 
 

 

 

 

 

 

KØB & SALG 
 
Vega-stander 
Er din Vegastander ren og pæn? Hvis JA: næste…. 

Har den stadig farven tilbage? Hvis JA: næste… 

Er den stadig trekantet? Hvis JA: næste… 

Er den uden trevler i spidsen? Hvis JA: næste… 

SÅ SEJLER DU FOR LIDT!! 

Alle andre kan gå ind på Dansk Vega Klubs 

hjemmeside: www.albinvega.dk klikke på 

menupunktet ”Vegaklubben”, markere punktet 

”Vegaklubbens USB…” og så kommer punktet 

”Bestilling af …….”. Husk du skal ”logge ind” for at 

kunne handle. Syntes du det er for svært, så skriv 

en mail til danskvegaklub@albinvega.dk.  

 
 

 

Annoncer 
Handler du et sted, hvor du syntes du har fået særlig god service? Så fortæl os andre om det. Så klipper vi en 
annonce til næste VegaNyt. 
 
Annonce 

 

Annonce 

 

Boatlab.dk 
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”Det skrev de om i Vegabladet” 
Under denne overskrift vil vi i det efterfølgende grave artikler og nostalgi frem fra gamle ”Fællesnordiske”  
Vegablade. Håber det for nogen kan frembring et smil. 
Set i Vega bladet 4 1993. 
Sjælland rundt 1993 – set fra kabyssen 

Sted: Mellem Korsør og Storstrømmen 

Tid: Lørdag eftermiddag 

Opgave: Sjælland Rundt 

Opskrift på: Spilerbøf á la Vega – 4 personer 

Man tager følgende: 

1 stk. Albin Vega 

1 stk.- Skipper (Skræk) 

3 stk. Gaster (bange) 

1 Portion blæst (bedst agten ind for tværs) 

1  Vindstyrke – startende med 5 og sluttende 20 

1 stk. storsejl 

1 stk. Forsejl 

1 stk. Spiler 

1 stk. komfur, der pumpes op? 

2 Kg kartofler 

4 stk engelske bøffer 

4 stk. løg 

  Margarine 

Man starter i let vind med at skrælle kartofler og komme 

dem i en for lille gryde. Kartoflerne bringes i kog. Imens 

skrælles løg og vinden øges. Bøfferne bankes let, hvis 

man da kan ramme dem, da de gerne vil kravle ned fra 

spækkebrættet. Man behøver ikke koncentrere sig om 

kartoflerne, da gryden virker selvlænsende ved den 

øgede vinkel, som båden nu indtager. 

Ved omkring vindstyrke 15 m/sek tager man så spileren 

op og sætter denne. Dette medfører, at vinklen på 

førnævnte båd stadig bliver større og større og 

komfurets krængningsradius nås til det maximale punkt. 

 

Løgene steges nu let gyldne på panden, der nu indtager 

en højst besynderlig vinkel, da alt smørret løber op på 

det øverste af panden og her brunes løgene. 

Salt og peber kommer automatisk ud af skabet bag 

kokken, foruden de øvrige ting, der befandt sig i skabet. 

Herefter brunes bøfferne, mens spileren bjærges. Der 

gøres ligeledes god plads for dåsen med mel, da den 

gerne vil over i bagbords skab via bøfferne på panden. 

Ved en senere optælling – ikke af besætningen, men af 

bøfferne, bør antallet svare til det man startede med. 

Hvis en enkelt bøf savnes, ledes der på dørken. De 

brunede løg tørres og skrabes ned fra loft og skot. Den 

undvegne bøf tørres grundigt af med gulvkluden. Når 

der er kommet noget mere ro i båden og choket har 

fortaget sig, steges bøfferne færdig. 

Kartofler, bøffer og løg serveres med rødvin til. Brug 

papvin, da den lettest lader sig perforere af indholdet i 

knivskuffen, som har spredt sit indhold overalt i 

kabyssen.  

Den resterende vin skænkes op i alle 4 glas på én gang. 

Den øvrige vin tørres op fra dørk og kluden vrides over 
glassene. Med garanti ikke et øje tørt – velbekomme! 

OVE MØLLER – kok og gast på ”ANTI” Sjælland rundt 

1993. 

 

Efterskrift: 

Trods den udmærkede forplejning ombord på ”ANTI” 

blev det ikke til førsteplads i år. Den snuppede ”SPAR 

TO” for andet år i træk med Jørgen Jensen ved roret. Et 

stort tillykke fra Vega-Klubben -  Præmien falder 

prompte på novembermødet. 

Indlæg 

I Vega-bladet nr. 4 1988, stod følgende skrevet (i øvrigt første gang Dansk Vega Klub er nævnt): 
 
Danmark……. 
Sammen med Dansk Vega Klubs sekretær, Walther 
Nerving, har jeg været til et Nordisk Rådsmøde i 
Karlskrona. Til forskel fra politikernes rådsmøde 
kom vi ikke til Karlskrona med det formål at holde 
et møde. Derimod kom vi der for at deltage i 
Friendship regattaen og nyde dette arrangements 
kammeratlige samvær på tværs af landegrænserne. 
En eftermiddag satte vi os sammen ”MINKA”. Vi 
var i den forbindelse repræsentanter fra de 3 lande, 
som er sprogligt mest forbundne. Mødet havde et 
punkt dagsordenen: 

• Hvordan kan vi udvikle et samarbejde 
mellem Norge, Sverige og Danmark, 

       som bliver til gavn og glæde for Vegasejlere i de                  
tre lande? 
Det første resultat sidder i med nu – det fælles-
nordiske Vega- blad. 
Jeg føler mig overbevist om, at dette kun er første 
skridt på vejen til et større samarbejde på nordisk 
plan og dermed vejen til et endnu større udbytte af 
at være medlem af Vega- klubben. Derfor kan jeg 
også med fortrøstning bede Jer danske medlem-
mer af Vega- klubben om at hjælpe til med at 
udbrede kendskabet til vor klub, således at vi bliver 
endnu flere medlemmer og dermed får endnu 
større udbytte af den fælles glæde ved vor kære 
Vega. 
Svend Erik Bølge. 



 

 

 

 

Og så siger man at en Vega ikke kan bakke? Sikke noget sludder. Det kræver bare gaster og øl nok. 

Indlæg 

 
Set i Vegabladet 1992 nr.3 

 

          

Pas nu godt på hinanden derude, 

og så mødes vi igen i næste VegaNyt i slutningen af september. 


