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Svenska Vegaklubben 
Ordförande 
Bo Mejner 
bo@albinvega.com 
070 246 90 28 

Vice ordförande 
Jan Skoog 
janne.js90@gmail.com 
070 875 65 29  

Sekreterare 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Kassör och registeransvarig  
Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 

Teknik 
Jarmo Haverinen 
haveriohej@gmail.com 
076-272 68 01 

Klubbprylar, vimplar, handböcker 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Ledamot 
Bengt-Åke Fri 
bengt-ake.fri@telia.com 
08-581 710 28 

Webbmaster 
Leif Espling 
leif.espling@teliasonera.com  
070 6568584 

Redaktör, adjungerad 
Moa Karlsson Landsberg 
moa_k@msn.com 

Hemsidan 
Lösenord behöver du inte ha längre  
för att komma in på Vegaklubbens  
webb. Välkommen! 

 

 

Ordföranden har ordet 

Ytterligare ett Vega- år har förflutit. Ett lite 

annorlunda år med tanke på Coronan.  Jag tycker 

dock inte att det allvarligt påverkat verksamheter 

i klubben. Ett studiebesök på 

Sjöräddningsstationen i Hammarby fick ställas 

in, vi skulle ha genomfört detta tillsammans med 

Viggenklubben. Vi har haft färre fysiska 

styrelsemöten, det har gått bra med 

telefonkontakter.  

För övrigt har vi genomfört vad vi tänkt. 

Sommarträff och teknikträffen under hösten är 

ju våra ”vanliga” aktiviteter under senare halvan 

av året.  

Mycket glädjande är 10 nya medlemmar under 

året. 

Jag vill också påminna om att dokumentera era 

vinterprojekt för publikation i nästa års 

Vegablad, planer för projekt finns nog hos de 

flesta av oss.    

Vi söker fortfarande efter medlemmar som är 

villiga att åta sig att samla Vega- ägare på 

Västkusten eller i Skåne eller annat område med 

många medlemmar. Vegaklubben kommer gärna 

och informerar om vår verksamhet och erbjuder 

också ekonomisk hjälp.  

PRESSTOPP: I skrivande stund kommer 

meddelande om ytterligare två nya medlemmar, 

namn etc. finns inne i bladet.   

Vi ser fram mot ett nytt Vega år och nya 

aktiviteter, ta vara på er och följ 

rekommendationerna från FoHM. 

Till sist EN GOD JUL OCH GOTT NYTT 

ÅR! 

Hälsningar, 

Bo Mejner, Nostra Vega, V3200 

Ordförande 
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Dansk Vegaklub 
 
Formand  
Robert Hansen 
formanden@albinvega.dk 
V 2258 ”At Last” 
 
Kassereren/Næstformand  
Niels Engell 
kassereren@albinvega.dk 
V 2268 ”Disse” 
 
Sekretær 
Torben Jensen 
sekretaereren@albinvega.dk 
Albin82 MS Simba 
 
Teknisk rådgivning 
Søren Nerup  
vegateknik@albinvega.dk 
V 2060 ”Havheksen” 
 
Redaktør/Webmaster 
John Johansen 
vega-bladet@albinvega.dk 
webmaster@albinvega.dk 
V2106 Knas 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Henning Böhm 
V0009 Manjana 
 
Flemming Kaiser 
V1883 Elly  

 
Adresse og hjemmeside 
Dansk Vegaklub 
c/o Robert Hansen Elverdamsvej 66 
4060 Kirke Såby 
www.albinvega.dk  
   
Bankkonto 
Danske Bank  
Regnr.: 9570 Kontonr.: 13076243  
SWIFT: DABADKKK  
IBAN: DK6630000013076243 
 
Tjek din mail for personligt login  
til vores webside www.albinvega.dk 
 

 

 

 

Klipp ut ett ambassadörsdokument och ta med ut på sjön i 

sommar. Ser du en Vega utan klubbvimpel kan du lämna 

bladet eller fästa det på båten, så kan vi hjälpas åt att få fler 

medlemmar!  
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Info om IFR 
Det vartannat år återkommande IFR har som 

tidigare meddelats blivit uppskjutet på grund av 

Covid 19. 

I år var det Hollands tur att arrangera denna 

träff. Allt var klart med förberedelser, lokal, 

evenemang och segeltävlingar. I mars kom så 

beskedet att man var tvungen att bestämma sig, 

coronan gjorde det osäkert att kunna 

genomföra träffen. Beslutet blev att skjuta upp 

till 2021. 

Pandemin fortsätter och nya beslut har tagits. 

Ingen vet ju idag hur det ser 2021 med 

smittrisker. Diskussioner inom VODA har 

förts, det har beslutats att behålla 

ordningsföljden mellan länderna, det vill säga 

att Holland ordnar nästa IFR men först 2022. 

Detta år var det egentligen Danmarks tur men 

det blir nu 2024 vilket i sin tur betyder att 

Sveriges tur blir 2026. Känns väldigt långt 

framåt i tiden. Hur ser världen ut då kan man ju 

fråga sig. Hur som helst, vi har nu 6 år på oss 

att tänka över hur vi skall ta oss an detta. Goda 

råd tas redan nu gärna emot! 

/ Bo Mejner 

Höstmötet 
Vårt höstmöte den 14:e November hade vi 

tänkt hålla på Sjöhistoriska museet. På grund av 

nya restriktioner och åtgärder från FHM så 

stängde museet. Vi flyttade då mötet till Essinge 

Båtklubbs stuga på Lilla Essingen.  

9 medlemmar var anmälda men bara 5 kom. 

Covid-19 situationen påverkade nog det låga 

antalet.  

Vi har ju diskuterat om vi bara kunde träffas 

och prata om våra Vegor, alltså bara bjuda in till  

 

ett socialt möte. Det gick inte så bra den 

gången, få kom. Vi drog då slutsatsen att det är 

nog bra att ha ett tema för träffen.  

Till den här träffen bjöd vi in Lasse Lemby att 

prata om hur man seglar en Vega. Det blev en 

bra mix av råd blandat med ”kuriosa” och 

anekdoter från olika segeltävlingar. 

Ny slutsats: det är bra att ha ett tema som en 

start på mötet. Efter Lasses lektion så kom 

diskussioner igång om allt möjligt som rör 

Vegan. 

Vi kör vidare med våra möten nästa år, vi vet ju 

inte ännu hur Covid-19 eventuellt kommer att 

begränsa vad vi kan göra. 

Hör gärna av er med synpunkter på något tema 

eller vad vi skall ta upp på våra möten. 

Tack Lasse för din medverkan 

/ Bo Mejner 

Hur en gammal jolle kom till liv 
igen 
Vad gör man inte, när man ser grannens 

oanvända jolle ligga och ”skräpa” under en gran 

på tomten. Jo, man knackar på och frågar snällt 

om den inte är till salu. Budet på 500 kr 

verkställdes. Klart! Glada grannar som blev av 

med sitt ”skräp” och även vi nöjda i vårt ”kap”. 

Jollen hade inte varit i sjön på 15 år, så i det 

innebar både grundlig avtvättning och en del 

renovering. Det blev att slipa ned allt ovan 

vattenlinjen. Botten var dock fin efter tvättning. 

Vissa plastskador fick lagas med epoxy. Allt trä, 

sittofter och akterspegel byttes ut. Det blev nya 

förtöjnings-ringar och knapar, samt nya åror 

och en motor. 
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Men sen blev den ju nästan som ny igen. Lite 

kompletterande tekniska prylar, innan den 

knöts fast i lina efter båten och fick följa med ut 

på havstur. 

 

 

Fördelar med jolle 

Med en jolle breddades våra valmöjligheten att 

lägga till på lite fler valbara platser. Som denna 

lilla vik, tvärsöver från Bullerös mer ockuperade 

sida. Den inre bryggans vattendjup låg precis på 

gränsen för vår Vega. Här fick vi en ganska så 

privat vistelse, bra vindskydd och ändå lätt att 

ta sig tvärsöver till Bullerön med vår lilla jolle. 

Med ett batteris räckvidd på ca några timmar, så 

kunde vi göra små närliggande utflykter. Vi fick 

en del nyfikna kommentarer där vi smög fram, 

mer eller mindre ljudlöst och lite snabbare än 

att ro. 

 

 

Val av motor till Jollen 

När vi hade fixat den ytliga putsen så återstod 

ett sista projekt: Motor. Eftersom jollen är liten 

så kände vi oss nyfikna på en liten el-motor. Vi 

kunde ganska så snabbt konstatera att priserna 

för elmotorer med tillbehör är ungefär 

detsamma som en liten utombordare, med 

skillnaden att elmotor andades mer framtid; 

miljövänligare och tystare (och lite roligare). 

Den elmotor som vi fastnade för heter ”Aquatic 

Bas 36”. För el-drivningen behövs ett 74 Ah 

startbatteri och en 25W solcell med regulator 

för laddning. 

Vi placerade batteriet under aktertoften i en 

batteribox, lite enkelt fastsatt med spännband. 

Solcellen är monterad på aktertoften, men man 

kan ändå sitta en person där längst bak. 

Solcellen fick tjäna som fikabord ifall man ville 
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ta sig en fika i jollen. Regulatorn är monterad 

under solcellen för att skyddas mot väder och 

vind. En luftspalt lämnade på några cm mellan 

solcell och regulator för att inte få problem med 

värme och ventilation. 

Våra utflykter kunde vara både 1, 2 och 3 

distans och det funkade bra. Man kör på låg 

hastighet (2 eller 3) och det går fortare än att ro. 

Hög fart ger högre förbrukning och det går inte 

såvärst mycket fortare, inte med vår jolle i alla 

fall. 

 

 

Räcker batteriet? 

Vi var ute i 2v och seglade. Under den tiden 

laddade vi batteriet 2 ggr med laddare, i övrigt 

laddade solcellen batteriet. 25W är i minsta laget 

men samtidigt så laddar det hela tiden och det 

är sällan något som skuggar (vid bra solcells-

placering). Dessutom så åker man ju inte jolle 

varje dag. Vi tycker att det har fungerat väldigt 

bra. 

Andra spaningar 

Elmotorer är inga leksaker. Propellern är vass 

och motorn stannar inte om man kör på något 

eller råkar slå på den av misstag i uppfällt läge. 

Vi upplevde att det var lite svårt att avläsa hur 

mycket ström som var kvar i batteriet,trots alla 

lysdioder på motorn som skulle indikera detta. 

Vi satte två dragöglor fram på jollen. Den ena 

placerades lite högre upp (för förtöjning) och 

den andra lite lägre ner, till för när jollen är på 

släp. Det gör att det blir mindre vingligt. Vid 

hög sjö fungerar det bäst att placera jollen 

väldigt nära båten. 

Förbättringar inför nästa säsong 

➢ För att motverka att det blir så baktungt så 

kommer vi att flytta fram batteriet under 

mittentoften samt plasta fast fästen så batteriet 

blir kvar om jollen går runt. 

➢ Installera separat strömbrytare för elmotorn 

så man enkelt kan göra den strömlös när man 

parkerar. Både mer praktiskt och mer säkert. 

➢ Montera bryggfenderlist runt hela jollen som 

skydd i förtöjning samt för att undvika att den 

slår i skrovet på natten. 

➢ Montera kontakt för extra solpanel. Vi har 

en vikbar solpanel i båten som kan komma till 

pass om man behöver ladda mer. 

➢ Plasta fast transportfäste för motorn i botten 

på jollen. 

Lite snabbfakta: 

Jolle: 2,5 x 1,3 m ca 60-70 kg 
Motor: Aquatic Bas 36 (2 bladig propeller) 
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• Vikt motor: 7,5 kg 
• Dragkraft: 16,3 kg 
• Rigglängd: 760 mm 
• Strömförbrukning 
Steg 1 = 5,3A/tim 
Steg 3 = 8,8A/tim 
Steg 5 = 29,0A/tim Batteri: Biltema Silver 
Startbatteri 74 Ah 
Solcell: Solarmare Mono 25 W 
Regulator: Solarmare PWM 
 
Text: Anette Nilsson Espling & Leif Espling 

Bilder: Anette Nilsson Espling 

Segla Vega med ettåring 
I somras premiär-seglade vi med vår son, då ca 

1 år och 4 månader. Vi hade varit ute kortare 

turer redan 2019 men då inte i egen båt utan 

som extrabesättning på andras båtar. Då var 

läget helt annorlunda med en 4-månadersbebis 

som inte alls rörde sig framåt för egen maskin 

och dessutom sov många timmar per dag. 

I år var situationen en annan med ett rörligt och 

energiskt barn. Och eftersom det är vårt första 

var det kanske inte så konstigt att vi var 

fundersamma kring hur det skulle gå denna 

sommar när vi planerade ca 5 veckors segling i 

vår Vega nr 3, Jo-Jo. 

 

 

Vi gick in med en ödmjuk inställning och tänkte 

”går det så går det”. Blir det inte kul så åker vi 

hem. Vi hade också planerat våra veckor så att 

vi skulle ha ganska mycket sällskap av familj i 

andra båtar, vilket var väldigt hjälpsamt. Ofta 

kunde vi klättra över till en intilliggande båt och 

sätta oss vid dukat middagsbord till exempel.  

Att ligga förtöjd 

Eftersom vårt barn inte själv kunde klättra iland 

från båten var vi tvungna att bära. Inför 

säsongen hade vi monterat ett peke med 

kasettstege på fören och det var mycket 

hjälpsamt. Men vi föredrog ändå bryggor eller 

flackare berg där vi inte behövde klättra så långt 

efter ilandstigning för att kunna sätta ner 

honom på marken.  
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Efter att ha gjort en del research bland både 

klubbmedlemmar här i Vegaklubben och andra 

i vår omgivning hade vi en lista med ett tiotal 

bryggor i Stockholms mellanskärgård. Samtliga 

med antingen låg avgift eller ingen avgift alls. 

Gästhamnar finns ju dessutom och även många 

av dessa nyttjades friskt, men som variation ville 

vi också ha naturhamnar.  

 

En annan fördel var om ön var av det lite större 

slaget, gärna med några promenadstråk som 

inte var för otillgängliga för små fötter. Fanns 

det dessutom betande djur var det jackpot! För 

sysselsättning behövs. Vi hade inte med oss 

någon barnvagn men däremot en bärsele för 

längre utflyter när de små benen inte orkade, 

den var ovärderlig. 

 

 

 

Inför säsongen hade vi också investerat i en ny 

jolle som även den användes ofta och med stor 

entusiasm som underhållning när vi låg 

förtöjda. Att ro en sväng över viken roade både 

barn och föräldrar. Och inte sällan var rodden 

sövande… 
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Till sjöss 

Väl under segling var det tre saker som kom att 

betyda mycket för hur trevlig dagen blev; 

dygnsrytmen, hur barnet satt samt 

sysselsättning. 

Vi upptäckte snabbt att det bästa för oss var att 

gå och lägga oss ganska tidigt på kvällen, för att 

orka upp när barnet vaknade vid ca 06-07. 

Därefter gjorde vi vår morgonrutin, år varsin 

rejäl portion havregrynsgröt och gav oss 

därefter oftast iväg för en promenad på ön. Vid 

11-tiden var vi tillbaka vid båten och kastade 

kort därefter loss. Vi åt ett rejälare mellanmål 

och sedan somnade oftast vår son och sov ett 

par timmar. Då kunde vi segla en bit i lugn och 

ro, och dessutom förbereda lunchen. När han 

vaknat åt vi lunch och seglade någon eller max 

ett par timmar till innan vi förtöjde på natten. 

3-4 timmar per dag var rimligt för oss att mäkta 

med med bibehållet glatt humör för alla.  

I sittbrunnen surrade vi fast en barnstol för 

cykel och i den satt barnet den allra största delen 

av sin vakna tid under gång. Det fungerade 

mycket bra och vi uppfattade sitsen som 

bekväm och eftersom den är lite upphöjd blev 

också utsikten god. Vid segling använde vi alltid 

flytväst även när han satt fastspänd i stolen, 

men vid motorgång och lugnt väder skippade vi 

flytvästen, till fördel för bättre rörlighet och 

extra svalka. Vi hade en UV-duk som vi spände 

upp som solsegel vid behov men allra bäst 

fungerade det att segla i en riktning som gjorde 

att sprayhooden skuggade.  

 

Sysselsättningen var förstås en prövning. För 

även om det fanns mycket att titta på är det inte 

lätt för ett så litet barn att sitta stilla och titta på 

andra båtar några längre stunder. För oss 

fungerade det att läsa böcker och leka med 

småsaker i korta stunder. Blandat snacks 

fungerade också bra, en mugg med havreflingor 

fäst i cykelstolen kunde hålla humöret uppe en 

ganska lång stund. Vi hade också med ett 

sugproppsfäste till mobilen för att kunna sätta 

på ett färgglatt barnprogram. Inte heller det 

fungerade längre än 20-30 minuter åt gången så 

variation var viktigt. Vi tränade också på att 

manövrera båten själva i alla moment, för att 

den ena av oss föräldrar skulle kunna hantera 

barnet om behov uppstod eller något hände.  

Sammanfattningsvis var vår inställning före 

sommaren försiktigt skeptisk men efteråt var vi 

verkligen positivt överraskade!  

Text och bilder: Moa Karlsson Landsberg 

Vega nr 3, Jo-Jo 
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Behöver du ny vimpel? 
Ring eller mejla Lars Emell så fixar 

han en ny för 133 svenska kronor 

med porto.  

Mail: l.emell@ownit.nu 

Tel: 08 38 28 97 

Mob: 0763 755 023 

 

 

Nya medlemmar 
Inför Vegabladet nr 4 2020 hälsar vi 
nedanstående nya medlemmar välkomna i 
Vegaklubben! 
 
V 2449 - Robert Olsson, Vänersborg 
V 2921 - Mats Tofftén, Stockholm 

 
Våra informationskanaler 
Vegabladet som du just nu läser och 

hemsidan www.vegaklubben.se är två 

viktiga delar i Vegaklubbens verksamhet. 

För att de ska fungera på bästa möjliga sätt 

behöver vi vara fler som hjälps åt.  

 

Vi medlemmar behöver hjälpas år att fylla 

dem med material, både bilder och text. Det 

krävs ingen avancerad kamera, mobilen 

räcker för det allra mesta fint. Och 

textbidrag kan vara både långa och korta, 

tekniska eller mest kuriosa. Alla bidrag 

välkomnas!  

 

Vi behöver också fler medlemmar som är 

intresserade av kommunikation och vill 

bidra till att samla ihop texter och bilder till 

våra informationskanaler – och få vår 

tidning och webb att leva vidare – hör av 

dig! Om vi hjälps åt är det inte så 

betungande och du kommer att få hjälp av 

ett team med entusiaster med lång 

erfarenhet av Vegan och få kontakter med 

andra medlemmar.  

 

Hör av dig till någon av oss:  

Jan Skoog, janne.js90@gmail.com  

Moa K Landsberg, moa_k@msn.com  

Leif Espling, leif.espling@telia.com 

 
Vegabladet  
Ansvarig utgivare: Bo Mejner  

Redaktör: Moa Karlsson Landsberg 

moa_k@msn.com  

 

Annonsansvarig: Gunnar Ljungholm 

gunnar.ljungholm@ownit.nu  

Helsida: 1 600 kr  

Halvsida: 800 kr  

Kvartssida: 400 kr  

 

Till salu: gratis för medlemmar (övriga 

annonsformat enligt överenskommelse)  

 

Omslagsbilden är tagen av Moa K Landsberg. 

Funktionärerna hjälper dig!  
Segling: Lars Lemby  
lars@albinvega.com, 08-715 87 04  
Teknik: Jarmo Haverinen 
haveriohej@gmail.com, 076-272 68 01 
Klubbprylar: Lars Emell  
l.emell@telia.com, 08-38 28 97  
Adressändringar: Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 
 
 

 

http://www.vegaklubben.se/
mailto:gunnar.ljungholm@ownit.nu

