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Pu-ha, det var en hård sommer. 
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Formanden har ordet. 
Torsdag 27/7 mødtes bestyrelsen første gang siden 

Generalforsamling fysisk, i den mellemlæggende tid 

har vi afholdt telefonmøder på grund af I ved nok 

hvad. Men det var alligevel rart at se ansigterne igen, 

og vi havde et produktivt møde. 

En af de særdeles positive ting der kom frem, var at medlemstallet 

har nået de 130, dertil kan jeg kun sige velkommen til jer nye med-

lemmer. Og til jer nye Vegaejere brug os, ring, skriv, send en brev-

due, så er et svar ikke langt væk. 

Hvis I skulle have noget på hjertet, som I mener bestyrelsen skal tage 

sig af, så er der planlagt følgende møder: 22/10-20, (åben 12/11-20), 

14/1-21, 18/2-21. 

Medlemsmøde afholdes den 6.2.21 og Generalforsamling den 6.3.21. 

Denne sommer har været anderledes. Da IFR i Holland var aflyst, 

kom jeg til at købe en Vega mere. 

.Hvorfor dog det? Jo det er en serie 3. Min nysgerrighed omkring de 

ændringer som sådan en har, gjorde købet let. Så I kommer nok til 

høre mere om V3347 Utopia, da jeg gerne vil lave en sammen lig-

ning og fortælle om det. En ting har jeg måtte konstanter ved dette 

køb var, at emnet el er der mange holdninger og måder hvor på det 

løses. I de tre - fire uger jeg brugte på at gøre hende sødygtig, fandt 

jeg løsninger som gjorde at jeg måtte rette op på forskelligt. Stik lu-

gerne trængte til en kærlig hånd, her måtte en nem løsning til, den 

kommer i næste Vega nyt. 

Håber at I har været på vandet og nydt det, om ikke andet har to Ve-

ga´er har gjort sig bemærket I Sjælland Rundt i løb 6 Cruising-

Multicrew. En første plads til Lyran og en tredje plads til Vildsvinet 

med Niels Christian Cederberg. Hun kan godt, så det kunne være 

sjovt og hyggeligt om der var flere. Kunne tænkes Utopia skulle del-

tage næste år. 

Mon der vil være tilslutning til et træf med formanden lørdag 

den 26. september kl. 10:00 ud for Kongsøre i Isefjorden? 

Med venlig hilsen Robert Hansen V3347 Utopia 

Dansk Vega Klub 
Formand 
Robert Hansen 
formanden@albinvega.dk 
V2258 @last (at last) Holbæk marina 
 
Kasserer / Næstformand 
Niels Engell 
kassereren@albinvega.dk 
V2268 Disse Holbæk marina 
 
Sekretær 
Torben Jensen 
sekretaeren@albinvega.dk 
Albin82 MS Simba Køge 
 
Teknisk rådgivning 
Søren Nerup 
vegateknik@albinvega.dk  
V1060 Havheksen Holbæk Bådelaug 
 
Webmaster / VegaNyt 
John Johansen 
webmaster@albinvega.dk 
Vega-bladet@albinvega.dk 
V2106 Knas Kulhuse 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Henning Böhm 
V0009 Manjana Skælskør 
 
Flemming Kaiser 
V1883 Elly Køge 
 
Dansk Vega Klubs adresse: 
DANSK VEGA KLUB, c/o Robert Hansen 
Elverdamsvej 66, 4060 Kirke Såby  
 
Bankkonto: 
Danske Bank 
Regnr.: 9570 Kontonr.: 13076243 
SWIFT: DABADKKK 
IBAN: DK6630000013076243  

Redaktøren beretter. 

Nu sidder vi her med årets 3. VegaNyt. Og endnu en gang må vi konstatere hvor svært det er, at få indput fra jer 

medlemmer. Er det virkelig sådan, at vi skal stoppe VegaNyt? Er det virkeligt rigtigt, at man er bange for at ud-

levere sig selv en lille smule, med sjove oplevelser og pudsige indfald? Er det virkeligt så ”røv sygt”, at sejle 

rund i Danmark i en Vega, at der ikke er noget at skrive om? Jeg tror ikke det er rigtigt. Men hvad er det så der 

afholder jer fra at skrive et par linjer til VegaNyt? Er det sådan, at vi skal stoppe udsendelsen af VegaNyt, og så 

i stedet nøjes med et kontingent på 150,- kr.? Og så nøjes med hjemmesiden, indtil der heller ikke er nogen der 

gider bruge den? Jeg ved det ikke. 

M 
en nu har vi jo heldigvis fået en masse nye medlemmer i 2020, så nu håber jeg virkelig der er 

håb for rigtig mange gode artikler. Det har været en fornøjelse, at sidde som den der passer med-

lemskartoteket. Vi har faktisk opnået at få 33 nye medlemmer i 2020, så nu kommer der virkelig 

gang i skriveriet, håber jeg.                 P.f.v  John webmaster V2106. 
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I 
kke fordi jeg lige nu vil bidrage med noget væsent-

ligt, men jeg har jo tit tænkt over, at det under alle 

omstændigheder lønner sig at rigge Vegaen til single-

hand sejlads, også selvom man normalt sejler med 

koner, kærester, gaster, naboer etc. Det bliver det jo kun 

nemmere af. 

Så hvis redaktøren pønser på lidt artikler i den henseende, 

ku jo nok overtales til at tage mit kamera med ned på bå-

den, og fx følge én enkelt detalje eller to  til dørs en gang 

imellem, til videre formidling. Det har været udgivet før, i 

0'erne helt præcist, men ku vel tåle et genopkog. Der er 

mange nye ejere derude, så måske de ville være glade for 

inspiration via Vega bladet. Vi skal bare ha folk ind i klub-

ben. 

• Fordi Vegaen er "let til bens", og som at sejle jolle. 

Vipper osv ved det mindste. ALTID en hånd på roret. 

Slipper man båden i 3 sek., går den straks i gang med 

at lave skarnsstreger. 

• Dækket er smalt. Hvis båden er urolig i bølgerne, er 

det ubekvemt og lidt usikkert at gå på dæk. 

• Jeg har selv fået rettet scepter fødder op, men selv 

det, giver i grunden ikke så meget ekstra plads. I 

hvert fald føles det ikke sådan. Når man bliver ældre, 

springer man ikke rundt mere som en gazelle. Der 

kan være lidt bred bag, og lidt mave foran (tal for dig 

selv, siger I men ikke desto mindre rigtigt). Bevægel-

serne bliver langsommere, man går mere usikkert. 

Dvs., at man koncentrerer sig gevaldigt om hvor man 

sætter sine fødder langt mere omhyggeligt end tidli-

gere, altid en hånd til skibet osv. 

• Men praktisk under alle omstændigheder med alle 

fald til cockpit. Jeg har 3 livliner ombord. Lægger én 

ud permanent over skydekappens garage, før vi tager 

ud af havnehullet, for alle eventualiteters skyld. Så 

kan man hurtigt klikke sig på, og glide der ud af, hvis 

der sku være lidt polemik med storsejlet fx 

• Så meget plads er der heller ikke i cockpit, og hvis 

der står en strid pelikan, er det jo bedst at være bæn-

ket lavt, og tæt på centerlinjen. Men OK cockpit. 

• Så er der spileren tilbage. Ved ikke om I har fået lov 

til "af mor" at sejle spilersejlads alene.......? Tror ikke 

man umiddelbart scorer point på hjemmefronten ved 

den slags. 

Når man har monteret de fleste finesser i henseende til sing-

le sejlads, præsterer Vegaen jo simpelthen det, som alle de 

store både kan bryste sig af. Og fartmæssigt er vi også godt 

med. Så den kan altså rigges til at blive en ret så proffi og 

praktisk/behagelig båd, blot man så ved lige præcis, hvad 

man ska gøre når naturens kræfter sætter ind. Det kun at gå 

45gr.  til vinden, er såmænd også normalt for mange af de 

store både,, så........ 

Peter V2049 Slowfox 

Strøtanker 

Husker du vinderbilledet…. 

og forsidebilledet fra sidste Veganyt? Udvælgelses– og dommer-

komiteen syntes det var et skønt billede. MEN et medlem er kom-

met med en kommentar om de manglende redningsveste. Vedkom-

mende syntes, at det desværre udstråler det, som en del unge men-

nesker har i dag, nemlig udødelighed og mangel på respekt for 

vand. Som vedkommende nævner, så er der fire personer i en båd i 

rimelig fart. Hvor stor er deres sejlererfaring, hvis en af dem 

”smutter” ud? Måske det burde give stof til eftertanke. 

Kommentarer til ovenstående er meget velkomne. 

Vega-bladet@albinvega.dk 
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Nye medlemmer, Danmark 

Vi byder følgende nye medlemmer velkomne i Ve-

gaklubben: 

 

Mads Rokkedahl  V1261 – Banana  Køge 

Martin Christensen V1820 – Solskinspilen Appe-

næs 

Claus F Hansen V1910 – Phister Nibe 

Kim Karlsen V2210 – Becky Nykøbing Sj 

Mogens J Hansen V0011 – Lise Kolding 

Kenneth Gelver V2849 – WEN Kastrup 

Anders Holt V1330 – Pumba Greve Mari-

na 

Klaus Jensen V2101 – Vera Handbjerg 

Marina 

Hans-Henrik Egelund V1002 – Las Vegas Køge 

Jakob Schmidt V2713 – Victoria Marselisborg 

Carsten Pettersson V2830 – Fie II Svanemøllen 

Cecilie Baann V1357 – Pippi Valle Norge 

Klaus Lønborg Uhre V1654 – Maria Karrebæks-

minde 

Jimmy Schakow V1080 - ???? ??????? 

Clara Larsen V0852 – Clara Voerså 

Rasmus H Pedersen V1423 –Mary Skovshoved 

Havn 

Kim A Thomsen V2046 – Julie Bogense 

Flemming Borup V0880 - ????? ?????? 

Henriette Christensen V1158 – Wendy Struer 

Ryszard Brzuchalski V0803 – Lucy Svanemøllen 

Emil Markland V1974 – Smutti Kalundborg 

Ole Grøndahl V3242 – Aura Aalborg 

Jan Kjær  V2843—æ Haderslev 

 

Pr. 22. august 2020 er antallet af medlemmer 130. 

 

www.keepsailing.net 

Kender du denne fremragende logbog? Her er det bl.a. muligt at fortælle venner og 

bekendte, hvor man som sejler befinder sig. Og så kan den også benyttes som al-

mindelig logbog. Prøv at checke den ud. Der er også noget for Vega’er. 
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GØR DET IKKE!!! 

Lige efter at jeg havde forårsklargjort Rigel, solgte jeg 
den til to unge mennesker. Jeg sejlede med et stykke 
af deres hjemtur for at instruere i bådens særheder.  

1. juli. d.v.s sommersæsonen stod lige for døren, og 
mine venner var klar til sommertogter ud over .det 
ganske hav. Helt til Sjælland sågar. Og der stod jeg på 
land, og kiggede ud mod kimingen med erindringen 
om Tage Voss’es ord: Gamle mænd der sælger deres 
båd mister livsgnisten, nogle dør sågar. Det er ikke 
engang løvn! Sikken en sommer i land. Cykelture er 
helt ok, men det er svært ikke at komme i nærheden af 
havet, hvor lykkelige sejlere stævner mod nye even-
tyr. De sveder og puster ikke og har altid en pils in-

denfor rækkevidde. Ak ja.  

Heldigvis er køberne unge mennesker der har sejlerli-
ver foran sig. 

Jeg havde glædet mig til Friendship Race i Hoorn til 
sommer. Turen igennem Kielerkanalen, ”Stande mast 
Route” i Holland hvor de små listige cafeer langs ka-
nalerne kalder sagte på søfolk på farten. Ijsselmeer 
hvor man kan anløbe Hindeloopen. Her afholdt hol-
lænderne et fint IFR stævne i 2010. Vi var nogle styk-
ker, bl.a. Walther, der hver dag gik på cafeen og fik en 
Uitsmider med køligt øl og genever til. (En uitsmider 
er en skive ristet brød med rå røget skinke og 4 spejl-
æg ovenpå). Det er en menu som hjerteforeningen an-
befaler på det varmeste. Her mødte vi en dag en ældre 
friser. Han var vældig stolt over at ingen andre forstod 
hans sprog, frisisk. Da vi fortalte ham at vi kom fra 
Danmark, spurgte han om der osse var jyder blandt os, 
og ja et par stykker var vi da. Det blev han vældig 
glad for, for som han sagde var jyder og frisere af 
samme kraftige bryg. Hvem vil ikke gerne have noget 
jysk i generne!  

Næste IFR bliver måske i DK 2022. Hold liv i klude-
ne så længe. 

Heldigvis er jeg stadig med i seniorsejlerne i Hou. Et 
dejligt mødested, hvor vi ses hver anden onsdag til 
kaffe og Dagmartærte.  

Som I ser er jeg allerede i tankerne langt ude på van-
det og minderne kan stadig lyse op i en landkrabbe-
sjæl. Mit råd til jer lykkelige ejere af en Vega: Nyd 
sejladsen og det helt unikke farvand omkring DK og 
de mange muligheder for oplevelser det byder på. 

God sejlsæson til jer fra Ingolf P. 

 

Nødråb Nødråb Nødråb 
 

Som de fleste jo nok bemærkede i sidste VegaNyt, så var det undertegnedes indlæg der var ret så dominerende. 

Heldigvis er der et par venlige Vegasejlere, der er kommet med dejlige indput til dette blad. MEN hvor ville det 

være skønt hvis redaktøren ikke selv skulle sidde og opfinde stof  til bladet. Prøv at se nedenstående indlæg om 

en tur på Roskildefjord. Se hvor elegant det kan gøres. I skal bare skrive noget tekst og så vedhæfte nogle bille-

der i en mail til Vega-bladet@albinvega.dk. Så klarer jeg resten. Lad være med at tænke på staveflejl, det har jeg 

folk til.      Hilsen redaktøren (et atramentarium in Veganyt) 
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Roskilde Fjord 
 

I år blev året hvor jeg for første gang 

(bedre sent end aldrig) stævnede ud på 

et togt, som skulle strække sig over 

hele 14 dage. I år er min 5. sæson som 

skipper på ”eget skiv”. Som et lykke-

træf meldte en ven sig frivilligt til at 

sejle med. Det viste sig at vi svingede 

godt sammen, og det er jo en væsentlig 

ting. Så betyder det mindre hvor man 

lige sejler hen. 

Turen gik fra hjemhavn i Nykøbing Sj. 

til Roskilde Fjord. Ingen af os havde 

tidligere sejlet syd for Kronprins Fre-

deriks Bro, så det føltes virkelig som at 

skulle på eventyr. 

Vi kom afsted en lørdag i juli, hvor 

vejret var med os, og min teori om ” at 

når først man er afsted, tager man det 

som det kommer” holdt hele vejen. To 

dage indeblæst i Jyllinge Nordhavn, 

viste sig også at være ganske hygge-

ligt. Vi var egentlig på vej mod Vedde-

lev, men da det blæste voldsomt op, 

vendte vi om og gik i havn, hvor vi 

først så en mulighed. Vi havde på det 

tidspunkt ikke helt styr på hvilken 

havn det var, men sejlede bare efter 

mærkerne. Jyllinge Nordhavn er en 

lille privat havn ejet af Anders Lind, 

som også er havnefoged. Der kommer 

vist ikke mange gæstesejlere der, og 

der er heller ikke meget plads, men vi 

fik lov til at ligge ved mastekranen. 

Folk på havnen var i øvrigt meget ven-

lige og hjælpsomme, ja vi blev endda 

tilbudt at låne en knallert, så vi kunne 

handle ind. Det klarede vi dog fint til 

fods, da vi jo havde masser af tid. 

Sejlermæssigt blev turen på nogle tids-

punkter lidt udfordrende, og der gik 

lidt ”sejlerskole i den” på den gode 

måde. Vi blev faktisk gode til at kryd-

se gennem de smalle steder og ikke 

bare starte motoren, fordi vi havde 

modvind. Ja, der gik nok sport i den og 

legebarnet i os fik lov til at folde sig 

ud. 

Roskilde Fjord er smuk og spændende 

at sejle i. Der er de yndigste små havne 

og vige med masser af muligheder for 

at ligge for svaj. Gershøj Havn, som 

ligger i Hornsherred er den rene idyl, 

og kroen på selve havnen er nu genåb-

net efter en konkurs. Selv havnebassi-

net er ikke dybt, men på ydermolen er 

der rigelig med pladser til gæstesejlere. 

Her lægger man til for at gå på kroen 

og spise, for så efterfølgene at sejle 

hjem igen, eller ligge for svaj i Mølle-

krogen lidt nord for. 

Vi nød en Irish Coffe på terrassen og 

det, at blive lidt civiliserede efter en 

uge sammen i en lille båd. 

Overalt følte vi os velkomne og der 

var ingen steder hvor der ikke var 

plads. Jeg kan varmt anbefale Roskilde 

Fjord til jer, der endnu ikke har prøvet 

den. 

Ellers nyder jeg at bo her på havnen i 

Nykøbing Sj, hvor min båd fungerer 

som sommerhus. Det er første år hvor 

jeg er fri for at arbejde, og det er virke-

ligt vidunderligt. 

Og så fik jeg fornemt besøg af selveste 

John Johansen Knas i ærinde som pak-

kepost, med jubilæumskasketten. Man-

ge tak, det blev jeg glad for......ikke 

mindst besøg fra vandsiden 

Sommerhilsen fra Marianne V0166 

”Alba” 

plads 847 (Sønderdæk) Nykøbing Sj 

Udsigt fra Gershøj kro 

Kronprins Frederiks Bro 

Alba I Nykøbing Bugt 
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Man ku godt anlægge det synspunkt, at det under alle 

omstændigheder er gunstigt med komfort om bord på 

Vega’en, så man sipper for at skulle på dæk hvert an-

det øjeblik, hvad enten man sejler alene eller med ga-

ster, koner, kærester, børn, venner etc. Det er en livlig 

båd med beskeden plads på dækket, så hvorfor ikke 

gøre det lidt smart for én selv? 

Derfor har jeg pønset på, sammen med redaktøren, at 

producere en artikel om at føre fald tilbage til cockpit 

på Vega’en, med stor risiko for, at det er banaliteter, 

der fremkommer i stedet for genialiteter. Jeg tænker, 

at de fleste har knækket koden for længst. 

Men som udgangspunkt vil jeg antyde, at en pensio-

nistbøjle er tæt på at være et must på Vega’en, idet der 

er et slip fra cockpit til første håndliste på ruftaget, 

hvor man kun har søgelænderet eller sprayhooden at 

holde i. Hvorfor er der så mange bøjede sprayhood 

bøjler på Vega’erne rundt om i havnene?  

Næste skridt, for at få fald til at løbe henover ruftaget 

til spilaflasterne i cockpit, er montering af en special-

fremstillet mastefod. Igen med risiko for, at jeg serve-

rer banaliteter for proffs, og især fordi jeg også beret-

tede derom i Vegabladet for en 10-15 år siden, kaster 

jeg mig alligevel ud i at beskrive min mastefod, som 

jeg fik udvirket hos en lokal ”rustfri stål smed” i Køge 

Bugt området. Det er en slags kasse, som det fremgår 

af de to nedenstående fotos. Set fra siden en bundpla-

de, med hul i midten til det oprindelige mastehul, med 

en længde på 20 cm. Set forfra er samme bundplade 

12 cm i bredden. ”Vingerne” på hver side er 19 cm 

høje, og som det fremgår, bøjer de ud af. Afstanden 

imellem vingespidserne foroven er også 19 cm. Meget 

enkle mål. Tykkelsen af pladeværket nok højst et par 

mm. Øverst i hver side er der 5 gode huller til sjækler 

og blokke. Man kan med fordel montere en mastekra-

ve, for at undgå vand i sandwichen. 

Hvis man hopper på ovenstående idé, skal afstanden 

fra et hul i mastefoden (til blokken) til bunden af hju-

let i din blok jo tages med, så alle liner og fald kom-

mer til at løbe hen over ruftaget uden problemer. Den 

første mastefod jeg fik monteret i sin tid var desværre 

for lav, så fald stod og skamfilede ruftaget – så det var 

på den igen med tommestokken.  

Se lige på foto til venstre (bb side). Her ser du fra ven-

stre: spilernedhal, storfald, genuafald (+lazy jack), 

cunningham (+stornedhal – ekstra nedhal i toppen af 

storsejlet, så jeg er sikker på at ku få storsejlet ned). 

Se foto til højre forfra (stb side): spilerophal, spiler-

fald, reb (+lazyjack), kickingstrap 

Faldenes videre forløb sker igennem to fordelerblokke 

på ruftaget.  

De kan se sådan ud, som fx i bb side: 

Set fra højre side og ind (bb side): spilernedhal, stor-

fald, genuafald (+lazy jack), cunningham (+stornedhal 

– ekstra nedhal i toppen af storsejlet). 

Bb side:  

Man monterer blot fordelerblokke i begge sider, lidt 

skråtstillet, så det passer med hullet nede ved cockpit. 

Linerne må gerne løbe næsten parallelt henover rufta-

get, så fordelerblokkene føder fald og hal perfekt til 

spilaflasterne. P.t har jeg kun foret hullerne med gaffa. 

Jeg vil anbefale at man får det coatet rigtigt med epo-

xy eller gelcoat, så der ikke løber vand ind. Til storfal-

det har jeg så også monteret et ekstra spil i cockpit, så 

jeg kan hive storsejlet op de sidste cm i en given situa-

tion. Vældig praktisk! 

Se billeder næste side  

Med Vega’en, single hand og fald til cockpit.  

Mastefod set fr BB side Mastefod set forfra 
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Styrbord side 
Stb side ser sådan ud, fra ven-
stre: kickingstrap, reb (+ lazy 
jack), spilerfald, spiler ophal:  
 
 
 
 
 

Om læ, kan jeg anbefale at sætte en rustfri stålplade 

under spilaflasterne, og så i øvrigt bruge runde skrue-

hoveder overalt. Helt amatøragtigt skruer man først 

alm. møtrikker på, og så skærer man den overskyden-

de studs af med en vinkelsliber eller en nedstryger 

(hvis du, som jeg, har én med fra Vestre sidste gang 

du sad der) jeg sad dog kun på orgelbænken som or-

ganistvikar, og skruer så de runde skruehoveder på i 

stedet. Enkelt, men kræver lidt tålmodighed.  

Se her rustfri stålplade og runde skruehoveder til spil-

aflaster og fordelerblok. 

Helhedsindtrykket med hele udstyret monteret, ship 
shape, og Vega’en er klar til at blive handlet single fra 
cockpit. En stor glæde, og så føler man sig jo også lidt 
mere sikker: Så du behøver ikke købe en moderne 
”prisbasker” af en Bavaria 36 til 687.000 kr., når du 
let og elegant kan opnå samme komfort med en Vega. 
 

Stb side: Set udefra: spilerophal, spilerfald, reb 
(+lazyjack), kickingstrap 
 
 

Mange Vega hilsner fra V-2049, Slow-
fox, Vedbæk Havn. Peter Brenøe Lan-
ge. 

En mand som mangler 2/3 af den 

ene arm, kommer ind på en barber-

salon, og sætter sig i barberstolen. 

Barberen begynder at sæbe manden 

ind i ansigtet og spørger så: ” Har 

de været her før?” 

”Nej…” siger manden, ”..Det skete oppe på savvær-

ket”. 

Skibstømren: ”Hvorfor smider du halv-

delen af dine søm over bord?” 

Dæks: ”Fordi hovederne sidder i den 

forkerte ende!” 

Skibstømren: ”Jamen dem kan du jo bruge i den anden 

side!” 
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Velkommen tilbage til alle efter en 

forhåbentlig god sommersæson. 

Lidt tynd i midten, men ganske fin i 

begge ender. 

Sådan startede vores sejlsæson 

Min sejlsæson blev slået lidt i styk-

ker af en lille men dyr forglemmel-

se i forbindelse med forårsklargø-

ringen. Jeg har ellers en lang og fin 

liste med  ’what to do’. 

Jeg fik, som en af de første i Dan-

mark, installeret min Beta 16 HK i 

2009, og den har siden kørt som en 

drøm frem til sidste efterår, hvor 

den begyndte at dufte lidt af ufor-

brændt diesel  –  ikke meget, men 

lidt i perioder. Motoren gik fortsat 

fint og sejladsen fortsatte frem til 

optagning ultimo oktober. Efter op-

tagning blev olie og oliefilter skiftet 

og motoren konserveret. 

Frem mod søsætningen i maj i år 

blev båden pudset og plejet og 

ovennævnte forårsklargøringsliste 

fulgt til punkt og prikke. Motoren 

startede og kørte også helt normalt 

ved test inden søsætningen. Den 

store dag oprandt, hvor vi igen 

skulle prøve om vandet kunne bæ-

re.  

Alt gik som det skulle – dog synes 

motoren at mangle trækkraft, lige-

som omdrejningstallet faldt, hver 

gang vi satte i gear. Flere gange så 

meget, at motoren rent faktisk gik i 

stå – ret irriterende ved snævre hav-

nemanøvre med vinden for tværs. 

Jeg ’mekkede’ en del og spurgte til 

råds, hvor jeg kunne. Intet hjalp, ej 

heller tilsætning af lidt ’dyserens’ 

til dieselolien. Der var behov for 

eksperthjælp. Desværre var alle ek-

sperterne fuldt optaget på dette tids-

punkt. Vi fik dog langt om længe 

fat i en ekspert, som kunne putte os 

indimellem de andre aftaler og, 

uden at love for meget, for så vidt 

angik tidshorisonten.  

Første diagnose var, at klapperne i 

fødepumpen var defekte, og derfor 

tillod tilbageløb af brændstof med 

deraf følgende luft i brændstofsy-

stemet. Det lød rimeligt og ny pum-

pe blev bestilt. Den ankom hurtigt 

fra importøren inden for et par da-

ge. Desværre gal model på trods af 

oplyst motornummer.  

En ny blev bestilt som ankom efter 

2-3 ugers tid med Det Kongelige 

Danske Postvæsen.  Nu nærmede vi 

os uge 27 og ingen havde tid til no-

get som helst ud over at planlægge 

sommerferie. Efter hårde forhand-

linger lykkedes det os at få vores 

mekanikker til at tage et par timers 

overtid og fik monteret pumpen. 

Desværre uden den ønskede virk-

ning, og en fornyet prøvekørsel vi-

ste, at den ene cylinder var på 

”stærkt nedsat arbejdstid”. 

 

Så næste skridt 

Topstykke af. Som sagt så gjort, og 

selv en blind kunne hurtigt og tyde-

ligt se årsagen til den manglende 

trækkraft. Den ene ventil var stort 

set rustet væk – og den anden var  

 

 

 

 

ikke meget kønnere.  

Nu var gode råd dyre, vi var i uge 

27, og alle på vej på ferie. Vores 

’mekker’ fik fat i sin ’topstykke’-

mekaniker, som, mod gode ord og 

betaling, lovede at slibe top og ven-

tiler inden han gik på i 3 uger ferie. 

Det her var fredag aften og hans 

ferie startede den følgende mandag. 

Det lykkedes, men vi var nu i uge 

28  og min egen mekanikker var 

taget på ferie i 14 dage. 

Efter 14 dag kom min mekaniker 

tilbage og en sen aften blev topstyk-

ket genmonteret og motoren afprø-

vet. Hurra, nu gik den igen, som 

den skulle og med masser af træk-

kraft. 

 

Men hvad gik galt 

Motoren har gået ca. 500 timer i 

alt—ikke meget for et solidt stykke 

mekanik med udgangspunkt i de 

industrielle Kubota-motorer, som 

anvendes i både gaffeltrucks og 

gravemaskiner rundt om i verden. 

Jeg spurgte mig derfor om mulige 

årsager hos mekanikeren og andre 

teknikmindede folk jeg kender. Fle-

re nævnte vandintrængning fra ud-

stødningen. 

I Betaens montagevejledning anbe-

fales det at sætte en lille vakuum-

ventil i køle-slangen mellem varme-

veksler og udstødning, hvilket na-

turligvis også blev gjort, da moto-

ren blev installeret. Denne ventil, 

som skal sidde minimum 40 cm 

over vandspejlet, skal forhindre, at 

der kan dannes vakuum i køleslan-

gen, og dermed opsugning af vand i 

topstykket.  

Fortsættes næste side 

En lille og dyr forglemmelse 
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Desværre står der ingen steder på 

min fine lange forårshuskeliste: År-

lig kontrol af vakuumventil.  Det 

står desværre ingen steder  –  det er 

bare noget man véd (hvis man altså 

får det at vide).  

Kontrollen af vakuumventilen er en 

meget simpel og hurtig proces:  

• Sæt en lille slange på venti-

lens afløb.  

• Pust i slangen. Kan du ikke 

puste luft i gennem slangen 

og ventilen, så er ventilen de-

fekt. 

• Sug i slangen.  Kan du suge 

luft i gennem slangen så er 

ventilen defekt 

Er ventilen defekt skal den have 

skiftet sæde/tætning, en lille, let og 

billig operation – eller der skal in-

stalleres en ny (ca. 800 kr.). 

Jeg håber, at ovenstående kan være 

til inspiration og, at I dermed kan 

slippe for en pebret og tidskræven-

de reparation, som var lige ved at 

ødelægge en hel sejlsæson. 

 

 

Med sejlerhilsen Niels Engell 

Holbæk  V2268 Disse  

 

Klip fra Beta manualen 

Den gamle og udtjente 

vaccumventil 
Den nye ventil med test-

slange 

V 
i kender det jo godt, os gentlemen som 

sejler alene. Pludselig kommer ånden over 

os og vi skal af med vores ”kurfyrstelige 

vand”. Og lad os bare være ærlige, det 

bliver ikke sjældnere med årene. Hvad gør vi så? 

Tjaee, statistikkerne taler jo deres eget sprog. Ældre 

druknede mænd, findes ofte med buksegyplen åben. 

Så for at undgå at blive den næste i rækken, må der 

tænkes ud af boksen. Og det der med at forlade cock-

pittet, for at gå ned om læ, er måske ikke det smarte-

ste. MEN, på sygehuset findes der til sengeliggende 

gentlemen, en såkaldt ”kolbe” . Den er i dag af plastic, 

og kikker man rundt på internettet, så er det en for-

holdsvis dyr investering. Og de har jo oftest kun et 

enkelt simpelt låg. Så var det at jeg fik en åbenbaring i 

et af vore mellemstore dagligvarebutikker. Det viste 

produkt er fortræffeligt til en velkendt russisk drik, og 

når den er tømt og skyllet, ligger den fint i en af kiste-

bænkene. Så kan man lægge sig på knæ i cockpittet, 

gribe ned i kistebænken, skrue låget 

af flasken og gøre det der nu skal 

gøres, og på med låget igen. 

”Mission accomplished”. Genbrug 

der højner sikkerheden ombord. 
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Redningsveste 
 

I sidste VegaNyt var der en artikel om, hvordan man kunne udføre sin egen kontrol af oppustelige redningsveste. 

Det gav efterfølgende et par snakke om, hvad loven siger om, hvad der skal være ombord på fritidsfartøjer i Dan-

mark. Jeg var desværre af den overbevisning, at loven kun nævner redningsveste som eneste mulighed. Efterføl-

gende er jeg blevet ”korrekset” om, at svømmeveste også er godkendt udstyr. Man kan jo godt undre sig over ef-

fektiviteten af en bæreevne på 50N, hvis man falder i vandet 2 sømil fra kysten. Så for lige at præcisere det om 

”veste” ombord, så er her lige den fuld lovtekst: 

 

Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer  

I medfør af § 2, stk. 5, § 11, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 29. sep-

tember 1988, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsættes:  

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter alle fartøjer, der ikke i henhold til andre regler er pålagt at medføre red-

ningsveste.  

Stk. 2. Ved fartøj forstås enhver indretning, såsom erhvervsfartøjer, både, joller, pramme, vandscootere, windsur-

fere m.m., der anvendes af personer på vandet, bortset fra skibes redningsbåde samt badeudstyr, der udelukkende 

anvendes i strandkanten.  

§ 2. Alle fartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om 

bord.  

Stk. 2. Kapronings- og motionsroningsfartøjer kan i stedet for at følge bestemmelserne i stk. 1 følge Dansk For-

ening for Rosports eller Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.  

Stk. 3. Dykkere, som transporteres i fartøjer omfattet af denne bekendtgørelse, kan anvende de opstigningsveste, 

der bruges sammen med dykkerudstyret, i stedet for redningsveste.  

Stk. 4. Fartøjer, der under opsyn anvendes i lavvandede områder i forlystelsesparker og lignende, kan af Søfarts-

styrelsen fritages for at opfylde denne bekendtgørelse.  

§ 3. Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer, herunder SOLAS- og EF-

typegodkendt eller DVN-varedeklareret.  

§ 4. Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.  

§ 5. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller hæfte.  

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1992.  

§ 7. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.  

Søfartsstyrelsen, den 14. oktober 1992  

 

På de næste sider kan man læse lidt om, hvad de skrev i Veagabladet for 

25 år siden. 
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Vegabladet nr. 3 1995 
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Vegabladet nr. 3 1995 
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Vegabladet nr. 3 1995 
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Vegabladet nr. 3 1995 
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Det var så alt for denne gang. Vi håber I har haft glæde af at læse dette 

nummer, eller manglede I noget? Der er altid plads til forbedringer. 

Vi høres ved lige inden jul, hvor vi forhåbentligt kan vise nogle af alle je-

res oplevelser sommeren igennem. 

Fat bare kuglepennen og skriv løs og send det til: 

Vega-bladet@albinvega.dk 

Og billeder: 

Vi vil også rigtig gerne have jeres sommerbilleder, både til bladet og i 

særdeleshed til årets fotokonkurrence, som I kan læse mere om på hjem-

mesiden. 

KH 


