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Formanden har ordet. 

Ærende medlemmer 

Endnu et år er ved at nå sine sidste dage, men hvilket 

år. Året hvor vi skulle have fejret vores 50 år jubilæ-

um, men hvor den Kinesiske syge blandede sig i vo-

res program og liv. 

Hvis nu rettidigt omhu havde været praktiseret, det som en hver god 

skipper gør helt ubevist inden denne tager ud, ville vores nuværende 

daglige genvordigheder nok ikke havde været så hårde for os alle. 

Mange har måtte savne det ellers så almindelige selskab, som nor-

malt ville have været vores liv. 

Trods alt hører jeg og har oplevet, at hvor der er en vilje, er der en 

vej.  

Sømil er blevet sejlet, steder besøgt og oplevelser indtaget, dog med 

en ny forsigtighed. 

IFR i Holland led skibbrud som følge af den Kinesiske syge, men 

bestyrelserne fra de forskellige Vega Klubber er blevet enig om at 

udskyde det hollandske IFR til 2022, og derved igen udskydes det 

danske IFR 2024. 

Enkelte bestyrelse medlemmer ønsker at trække sig ved den kom-

mende General forsamling og vores webmaster og redaktør lige så, 

de siger at det har noget gøre med alderen. Derfor vil det være et be-

hov for et par nye ansigter. 

Jeg tænker om der ikke er nogen imellem jer, som ikke endnu har 

prøvet den gode oplevelse, det er at give noget tilbage til dem der 

tidligere har givet. Din klub ønsker dig. 

SÅEE -!!!!!!!! 

Mine Vega venner, spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, men 

spørg hvad du kan gøre for din Klub. 

Det er mit Jule ønske. Hvis I har spørgsmål så ring til 4072 9779, det 

er så uforpligtende. 

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.: 1307 62 43 
SWIFT: DABADKKK 
IBAN: DK6730000013076243 

Jeg glæder mig allerede til den kommende år, det kan kun blive bedre end det forgangne. 

Nu bliver der ikke en andet at sige Glædelig Jul og Godt Nyt År. Pas på Hinanden og jer selv. 

Med venlig hilsen 

Jeres Formand Robert Hansen 

P.S. Husk mit Jule ønske. 
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Redaktøren beretter. 

Dette blad bliver mit næstsidste blad. Jeg føler desværre jeg er kørt lidt fast. Det er af personlige årsager jeg 

har valgt at trække mig. Så jeg håber inderligt, at der blandt jer 100 + medlemmer findes en der har lyst til at 

overtage. Naturligvis vil jeg være med i overgangstiden, så det bør ikke være uvisheden der holder jer tilbage. 

Det eneste det kræver, er en PC med windows 10, og almindeligt it-kendskab på brugerniveau. Man kan sik-

kert også lave det på en Mac eller et ÆBLEPRODUKT, men det rækker mine evner ikke til. Så der er man på 

egen hånd. 

Tilbage til virkeligheden. Vi har brug for billeder til fotokonkurrencen. Indtil videre er der kun kommet to. 

Selvom sommeren har stået i Coronaens tegn, så har jeg da set masser af Vegaer på vandet, så der må da være 

nogen som har fået et par gode skud? Så gå ind på hjemmesiden (albinvega.dk) og læs hvordan du uploader 

billeder, eller hvis du har problemer med it, så send billederne til mailadressen: danskvegaklub@albinvega.dk, 

så fixer webmasteren at lægge dem ind på hjemmesiden. Det var alt fra mig. MVH John. 

CORONANYT - CORONANYT 

Som forhåbentligt alle nu ved, så er myndighedernes forsamlingsrestriktioner nu forlæn-

get til 28. februar 2021. Det betyder desværre, at vi må udskyde det annoncerede med-

lemsmøde 6. februar i Aarhus indtil videre. Vi vil naturligvis se om vi ikke kan arrangere 

et møde på et senere tidspunkt. Vi skal nok holde jer orienteret. 

CORONA - COVID 19  CORONA - COVID 19 
Ovenstående får forhåbentligt snart 

en ende, så vi kan komme bare en 

lille smule tilbage til ”gamle dage”. 

Men indtil vi alle har fået et par 

”prik” (og her tænker jeg ikke på 

tidligere tiders meget brugte prik-

kerunde), så må vi nok belave os 

på, at skulle bruge meget afstand, 

mange mundbind / visir og masser 

af sprit en tid endnu. 

Så Corona giver derfor Vegaklub-

ben en større udfordring med hen-

syn til de planlagte events i februar 

og marts. Der er jo som tidligere 

annonceret, et medlemsmøde 6. 

februar i Aarhus (Aarhus Internati-

onale Sejlsportscenter) og den ordi-

nære generalforsamling 6. marts i 

Ishøj. Vi ved godt at tingene om-

kring Covid-19 meget hurtigt æn-

drer sig, men vi vil alligevel prøve 

efter bedste evne, at være velforbe-

redte til dette event. Så derfor vil vi 

rigtig gerne bede om jeres uforplig-

tende forhåndstilmeldinger til dette 

event. Tilmeldingerne foregår på 

vores hjemmeside. Du finder et link 

direkte på forsiden af 

www.albinvega.dk. Du behøver 

ikke at logge ind først. Vi satser på, 

at der ikke er nogle ”idioter” der 

ødelægger muligheden for ukon-

trolleret tilmelding. Det eneste du 

skal gøre, er at svare på sikkerheds-

spørgsmålet (svar: æøå) inden du 

trykker SEND. Inden du trykker 

send, skal du selvfølgelig også lige 

give os dit FOR-og EFTERNAVN, 

MAIL, VEGANUMMER og AN-

TAL deltagere (max 2). 

 

 

FORHÅNDSTILMELDING 
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Af Niels Engell, kasserer. 

Bestyrelsen har modtaget en mail 

fra et medlem som efterlyser en 

oversigt over lokale Vega Klub 

kontakter/ambassadører, som kan 

bistå nytilkomne med gode råd og 

assistance samt eventuelt også give 

informationer om det lokale områ-

de - både til vands og til lands.  

Dansk Vega Klub har tidligere haft 

sådan en ordning, med en lokal re-

præsentant i næsten alle de på kor-

tet angivne områder. Ordningen er 

stille og roligt gået i sig selv. 

Vi har i bestyrelsen flere omgange 

overvejet at genetablere sådan en 

ambassadør/kontaktperson ordning, 

men det kræver naturligvis, at nog-

le medlemmer stiller sig til rådig-

hed og at ’man’ så også bruger ord-

ningen. Ingen af delene er ikke al-

tid lige let, for med de moderne 

kommunikationsmidler er det ofte 

lettere bare at kaste spørgsmålet ud 

på internettet eller Vega Klubbens 

facebookside - og så håbe på et 

hurtigt og kompetent svar. Men 

denne model giver jo desværre ikke 

altid mulighed for ’hands-on’ eller 

’her-og-nu’ hjælp. 

Når alt dette er sagt så vil bestyrel-

sen meget gerne bakke sådan et 

initiativ op, idet der dog er nogle 

formaliteter, som først skal afkla-

res. Men henvisning til 

’Persondataforordningen’, også 

kaldet GDPR-reglerne, må klubben 

ikke oplyse eller videregive person-

følsomme oplysninger, herunder 

personlige mailadresser eller ikke 

’offentligt tilgængelige’ telefon-

numre. For at komme rundt om 

denne hurdle, vil klubben oprette 

klub-mailadresser til dem der mel-

der sig som kontaktpersoner og 

herefter offentliggøre denne liste på 

hjemmesiden og i Vega Nyt. 

Tak for et godt indspark 

Lidt om samme emne: Bestyrelsen 

har overvejet at indkøbe nogle VE-

GA-vimpler i overstørrelse, som så 

kan flages på bestyrelsens både og 

så medlemmerne kan se, hvor de 

kan henvende sig med spørgsmål 

og problemer under sommerens 

sejllads. 

Lokale klubambassadører og kontakter 

Jyllandsmøde og Generalforsam-

ling 

Tidligere var det kutymen, at generalforsamlingen 

blev afholdt skiftevis på Sjælland og i Jylland. På bag-

grund af de aktuelle deltagelser i arrangementerne, 

blev dette ændret til, at der blev afholdt et Jyllands-

møde (en mini-generalforsamling) i løbet af februar 

måned, hvor bestyrelsen kunne orientere medlemmer-

ne om eventuelt nyt og, hvor medlemmerne kunne 

komme med spørgsmål og input til emner til behand-

ling på den efterfølgende generalforsamling, der i 

2021 er planlagt til afholdelse d. 6/03-21. 

 For at måle interessen for disse arrangementer efter-

lyses foreløbige tilmeldinger andets steds i dette Vega 

Nyt. Beklageligvis er vi blevet ramt af yderligere 

skærpede Corona-restriktioner, og må derfor allerede 

nu aflyse arrangementet i Aarhus d. 6/02-21.  

Tilsvarende må vi overveje at ændre lokaliteten – og 

måske også datoen - for generalforsamlingen, idet 

pladsen i de sædvanlige lokaler i Ishøj Havn er noget 

begrænsede samtidigt med, at restriktionerne næppe er 

lettet væsentlig til starten af marts 2021. 

Bestyrelsen har planlagt opfølgnings- og planlæg-

ningsmøder både d. 14/01-21 og d. 18/02-21, hvis det 

er muligt. Her vil vi følge op på udviklingen og give 

jer yderligere informationer. 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

CORONA - COVID 19  CORONA - COVID 19 
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Søpolitiet meddeler 

Forrige tirsdag om aftenen (19. maj) blev der stjålet 

en sejlbåd i den kommunale havn Neustadt. Trods be-

tydelig modstand stoppede politibåden ”Habicht” og 

kystbåden ”Falshöft” sejlbåden ”Sternschnuppe” i 

Grömitz og anholdt en mistænkt om bord.  

Sejlbådens ejer anmeldte ved 20.30-tiden med et nød-

opkald til politiet, at hans båd ”Sternschnuppe”, en 

mørkeblå Albin Vega med 8,25 meter længde og 2,5 

meter bredde, var blevet stjålet af en mandlig person. 

Efter de foreløbige undersøgelser blev båden iagttaget 

ved bro G af tre mandspersoner, hvorefter to af dem 

fjernede sig mod land og den tredje sejlede af sted 

med ”Sternschnuppe”. Politibåden ”Habicht” og kyst-

båden ”Falshöft” fra søpolitiet forsøgte at indhente 

sejlbåden. Kl. 21.19 meldte besætningen på 

”Habicht”, at de have fået øje på sejlbåden og nu fulg-

te den langskibs.  

På sejlbåden var der en mandsperson. Manden reage-

rede åbenbart ikke på stopsignaler og tilråb fra politi-

bådens fører. Gerningsmanden forsøgte med skiftende 

kurser og flere påsejlinger yderligere at unddrage sig 

anholdelse.  

Først ved hjælp af massiv manøvrering lykkedes det 

tjenestefartøjet at tvinge sejlbåden ind i Grömitz lyst-

bådehavn og få den stoppet ved kajmuren ved kran-

pladsen. Søpolitiets betjente måtte bruge peberspray 

for at anholde den genstridige 36-årige gerningsmand. 

Han blev omhyggeligt behandlet i en ambulance, men 

en tur på hospitalet var ikke nødvendigt. 

Bådejeren kunne igen tage sin ”Sternschnuppe” i be-

siddelse på stedet. Der var kun en mindre materiel 

skade på båden. Søpolitiet indledte en strafferetlig ef-

terforskning. 

Efterskrift 

Ved udsejlingen fra Grömitz opdagede jeg en Vega 

foran mig med kurs mod nord. Hurtigt frem med kik-

kerten - og se der, det var Albin Vega´en 

”Sternschnuppe”. Jeg må lige kontrollere, om ejeren 

er om bord, eller om den igen er blevet kapret. Moto-

ren startes og så efter den. Nej, om bord var skipperen 

Volker Petitjean og hans kone. Kort, hyggelig snak fra 

båd til båd og den gamle kurs blev genoptaget. 

Gerhard S. 

Følgende artikel har vi lånt fra det tyske Vegablad ”Vega Mitteilungen”, venligst oversat af 

Walther Nerving (ViwaII 1691). Det fortæller lidt om, at en Vega alligevel er noget værd. Ger-

hard S. som underskriver efterskriften, er formanden for den tyske Vegaklub. 

Foto: Søpolitiet 
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Dansk Vega Klub byder nye medlemmer velkomne 

Mikkel B. Vittrup V1303 - Elisabeth Sæby 

Søren Livbjerg V3257 - Vega3257 Oslo 

Tommy Bager V0757 - Bright Tom… Asaa 

Adam Scaglione V1064 - Fred Dragør 

Mathias Freiesleben V0747 - Fuga Kbh. Sydhvn. Trekan. 

Per Nielsen V2039 - Nanna Køge 

 

STILLINGSOPSLAG 

Vegaklubben søger en ny redaktør. 

Vores nuværende redaktør har valgt at søge nye udfordringer, og derfor mangler vi nu en til at overta-

ge. 

Som bekendt så forsøger klubben at udkomme med bladet 4 gange årligt, så det er jo begrænset med 

tid der skal bruges. 

Har du lyst og muligheder for at hjælpe, eller kender én der kan, så send os en mail på Vega-

bladet@albinvega.dk. 

EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING 

D er kom en mail til 

Dansk Vega Klub, fra 

en af de frivillige ild-

sjæle i søspejdertruppen ”Kong 

Volmer Søtrop”: Søspejderne i 

Vordingborg har en gammel god 

Albin Vega ,der bruges som følge-

båd når søspejderne sejler på  små 

togter. Nu er det gamle udsejlede 

storsejl revnet totalt, måske der er 

nogen der ligger inde med et bare 

lidt bedre sejl de ikke bruger????? 

- penge har vi ikke meget af - men 

sejlglæde vil vi  gerne lære søspej-

derbørnene. Jeg er tovholder på 

vedligeholdelse af denne  gamle 

dame.  Venlig hilsen Merete Ru-

dolfsen. 

Sådan en henvendelse kan man ba-

re ikke sidde overhørig. Så et hur-

tigt svar tilbage, og en senere tele-

fonsamtale gjorde, at  her måtte vi 

bare træde til. Det vidste sig, at Me-

rete slet ikke kendte til DVK, men 

en bekendt havde hør om os, og 

syntes Merete skulle prøve at skrive 

til DVK Så her måtte vi jo gøre no-

get. Hovedet i blød, og en mail ud 

til alle jer vidunderlige medlemmer 

af Dansk Vega Klub. Og det er jo 

dejligt, når en mail som den vi 

sendte til jer giver pote. For i løbet 

af kort tid, havde vi 3 brugte sejl, 

noget forsejl + forhåndstilsagn om 

yderligere sejl, når sejlmagerne har 

leveret nye sejl til foråret. Se det 

kalder jeg foreningsånd. Så i be-

gyndelsen af december, ringede jeg 

til Merete og fortalte, hvad vi havde 

opnået. Det er jo ret fedt, at kunne 

optræde som ”Julemand”, med for-

eningens medlemmer som ”nisser”. 

Tak for det. 

Planen er at vi i begyndelsen af det 

nye år, samler de sejl sammen som 

vi har modtaget, og drager en tur til 

Vordingborg. Så håber vi på nogle 

billeder af glade søspejdere og le-

dere, og en fortælling til jer i næste 

VegaNyt. 
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v/Søren Nerup V2060 Havheksen 

E ngang i begyndelsen af juni så 

jeg en artikel om “Anholt Lone 

Star” på Minbåd.dk. 

 Sejladsen er arrangeret af Skandi-

navisk Singlehandsejler Forening 

og kan sejles både singlehand, 

doublehand og båden fuld. 

Jeg har sejlet mange sømil alene, 

mindst 500 i år. Jeg tilmeldte mig 

singlehand sejladsen. 

Konceptet er at man starter fra sin 

hjemhavn og skal være på Anholt 

senest kl. 10 lørdag formiddag. Alt-

så en natsejlads. 

Løbsledelsen regner distancen og 

starttidspunktet ud efter handikap. 

Det er en dybt uretfærdig sejlads. 

Jeg havde en halvvind/agten for 

tværs hele vejen, dem fra Ålborg i 

stik modvind og kryds hele vejen. 

Det er der ingen retfærdighed i. 

Konkurrencen er ikke det vigtigste, 

men oplevelsen og det sociale sam-

vær med ligesindede i havn. 

29 både var tilmeldt, 15 singlehand, 

11 doublehand og 3 med fuld be-

sætning. 

Havheksen var næstmindste båd I 

løbet efter en Granada 23 Racer fra 

Horsens. 

Ellers var de fleste noget større. 

Den største, en Baltic 47 og flere 

decideret racerbåde som f.eks Figa-

ro II, J 112E, flere X-både, 2 Luffe 

40 osv. Alle 29 tilmeldte både gen-

nemførte sejladsen. 

Vi var 6 både fra Holbæk fjord med 

en distance på 61-62 mil. Et par 

stykker fra Køge med 96.5 mil og 

fra Gilleleje med 44 mil. Frederi-

cia, Lynetten, Vejle, Nibe, Hou, 

Ålborg og Kerteminde for at nævne 

nogen starthavne. En meget blandet 

flok. 

I dagene op til starten blev diverse 

vejrudsigter tjekket grundigt – alle 

lovede blæsevejr mellem 8 og 13 

m/sek fra øst - sydøst, med mange 

regnbyger. Det kom til at passe me-

get godt, men undtagelse af regnen. 

Havheksen blev lettet for alt unø-

digt grej, reservedunke, gummibåd, 

Anholt Lone Star 28-30/8 2020 

STILLINGSOPSLAG 

Vegaklubben søger en ny webmaster. 

Vores nuværende webmaster har valgt at søge nye udfordringer, og derfor mangler vi en til at overtage. Vores 

hjemmeside er opbygget med Wordpress og nogle ganske få simple ”Plugins”.Hjemmesiden er opbygget ef-

ter princippet ”keep it simple”, så derfor kræver det kun et minimum af ekspertise. Hjemmesiden har nu været 

i luften siden 2016, og stort set alle sikkerhedsbrister er lukket. 

Hjemmesiden er mest at betragte som en vidensdatabase med et forum kun for medlemmer. Forummet er ikke 

ret besøgt, idet FB har overhalet os indenom. 

Din opgave vil være at sørge for, og sikre sikkerhedsopdateringer er på plads. Du skal lægge nyheder ind på 

forsiden, sørge for oprettelse og sletning af brugere. Du skal også uploade VegaNyt, billeder fra medlemmer-

ne og bestyrelsesreferater. 

Tiden der forventes at skulle bruges, ligger på ca. 3-4 timer om ugen under normal drift. 

Den gamle webmaster står naturligvis for intro og hjælp i starten. Han er i øvrigt selv ”autodidakt” som web-

master. 

Har du lysten og tiden, eller kender du en der har, så giv os en mail på danskvegaklub@albinvega.dk 



 8 

 

rullemadras osv .Hun kom op på  

Bådelaugets beddingen et par ti-

mer, et par dage før. Der var ikke 

meget at komme efter, kun nogle 

ruer på skruen og loghjulet. Hun 

skulle jo sejle bedst muligt. 

Mit starttidspunkt var fredag 28/8 

kl. 20.01.  dvs. den første times tid 

i det sidste dagslys og ca 8 m/sek 

fra ØSØ. Beviset for start/mål er et 

screenshot fra Ipadens Navionics 

program, sendt som mail til løbsle-

delsen. 

Nordkosten ved Langeshage var 

valgt som startlinie. Jeg havde for-

regnet mig en smule og kom 5 min 

for sent til start.  

De første par mil til Bognæs på bi-

devind, resten af Isefjorden på en 

halvvind, ca. 8-10m/s og en times 

tid med kraftig regn. Godt og varmt 

sejler tøj er alfa og omega. 

Keep Sailing sagde om de første 4 

timer – 25 mil – 6,15 knob I snit. 

De sidste 38 mil – 6.38 knob I snit. 

Havheksen har ikke vindmåler, 

men flere af de andre sagde, at vin-

den var mellem 8 og 12 m/sek. 

Ganske som lovet. Ved Hesselø tog 

jeg et reb i storen, så krængningen 

bliv en smule mindre. Men med 

samme fart. 

Vejrudsigterne havde lovet regn, 

det bliv ikke til så meget. Til gen-

gæld kunne jeg styre efter 3. stjerne 

i trækstangen på Karlsvognen i pe-

rioder. Sorte skyer med lyn i hori-

sonten.  En meget afvekslende nat 

med månelys i korte perioder. En 

meget smuk og dramatisk nat. 

Navigationen om natten er mest 

efter plotteren. Fra Hundested kan 

man se Hesseløs fyr og før T-ruten 

dukker Anholt fyr ud af mørket, 

ellers er der ikke meget gammel-

dags navigation. 

Som altid er T-ruten en udfordring, 

denne nat med flere skibe, både 

nord- og syd gående. Havheksen 

fik et hul igennem flokken af han-

delsskibe. Mellem T-ruten og An-

holt begyndte nogle af de andre 

deltageres navigationslys af dukke 

op i horisonten. De sidste mil var et 

rigtig race, hvor Havheksen natur-

ligvis holdt sin plads rækken af 

indgående både.   

I daggryet dukkede Anholt op. kl 

05.50 gik det gennem havnehullet/

målstregen. 9 timer og 45 minutter 

for en udsejlet distance på ca. 62 

sømil. 

Jeg fortøjede i en meget stille og 

halvtom havn, og hjalp et par af de 

efterfølgende sejlere med at fortøje. 

Så på køjen nogle timer. Kl. 15 var 

der indkaldt til møde i sejlerstuen. 

Et par af de meget erfarne single-

hand sejlere, Jens Als Andersen og 

Jan Møller holdt oplæg, og snakken 

gik om erfaringer og oplevelser 

som single/shorthand sejler.  

Aftensmaden blev indtaget på Al-

Got (fra havet), og uddelingen af en 

rød og en grøn sok til alle deltagere 

var højdepunktet. 

En sjov historie fra Anholt: De lo-

kale havde hørt at en flok single

(hand)sejlere kom til øen. Et par 

kvinder kom i løbet af aftenen på 

havnen, for at spørge om vi alle var 

singler, altså ikke i parforhold. De 

havde misforstået konceptet en 

smule. Om de gik alene hjem igen, 

melder historien desværre intet om, 

sorry. 

Søndag formiddag var det tid at 

sejle hjem igen. Jeg tog en omvej 

over Torekov på svenskekysten 

Anholt Lone Star 2020 er sejlet. 

Den foreløbige dato for næste års 

Anholt Lone Star er 11 til 13 juni 

2021. Start gebyret er 0 kr. Der skal 

betales havnepenge og middag, vel 

i alt ca. 500 kr. for en festlig week-

end. 

Erfaringer og råd: 

Jeg har sejlet en del alene, også ef-

ter mørkets frembrud, men aldrig 

før så langt og en hel nat. Det er i 

sig selv en stor udfordring.  

I mit job som tilsynsførende på 

Metroen har jeg ofte arbejdet om 

natten, så jeg ved, hvad der kræves 

for at holde sig vågen til efter dag-

gry. Man kan desværre ikke sove 

på forskud. En god lang eftermid-

dagslur kan hjælpe en del. Det var 

ikke det store problem. 

Det store problem var at styre Hav-

heksen gennem den mørke nat på 

Kattegats bølger. 

Jeg har en rorpindspilot, en Simrad 

TP20. Den gør et godt job for mo-

tor. For sejl på bidevind til halv-

vind er den også god. MEN agten 

for tværs er den ikke hurtig nok. 
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Store bølger ind skråt agten fra får 

båden til at pendulere kraftig fra 

side til side. Her kan autopiloten 

ikke følge med. Den er for lang-

som. Kursen svinger meget over 

kurslinien og der bruges en masse 

strøm. 

Jeg styrede vel ca. 8 ud af de 9t 

45min turen tog. Det var hårdt for 

især venstre arm at sejle på styr-

bords halse hele vejen. 

De mere erfarne (rige) har hydrau-

lisk/elektrisk selvstyre med hurtige 

virkende sensorer og hurtige, kraf-

tige reaktioner samt en pris på + 

12kg. Et vindror, f.eks. Windpilot 

Pacific Light eller Mr. Vee der pas-

ser perfekt til Vegaen, er på ønske-

sedlen. Men prisen er også her +12 

kg. 

En anden ting, knapt så high-tec, 

jeg manglede: Vindex lys. I mørket 

kan man hverken se vindex eller 

tickels i forsejlet. Det er svært at 

sejle optimalt med vindspring o.lig. 

Jeg fandt en stump rør og en gam-

mel lygte, som blev tapet til agter-

staget. Det virkede fint et par timer, 

så var der ikke mere strøm. En lille 

LED lygte med lang batteritid er 

nok svaret til næste gang.  

Sidst men ikke mindst, sikkerhed: 

Alle fald og trimliner skal føres 

tilbage til cockpittet, så man ikke 

skal på dæk. Hvis man alligevel 

bliver nød til det, skal der være 

“jackstag”. Dvs. en sikkerhedsline i 

hver side af dækket, fra for til ag-

ter, til at hægte livlinen på, når 

cockpittet forlades, så man kan gå 

sikkert til fordækket. De skal selv-

følgelig være forsvarligt fastgjort i 

begge ender.  

I bunden af cockpittet skal der være 

et eller to beslag hvor en livline kan 

forankres, så man hele tiden er sik-

ret med livline, også i cockpittet. 

Jeg har 2 livliner, én med 2 strop-

per på 1,5 meters længde hver, til 

dæksbrug og én med 2 kroge på 2 

m til brug cockpittet. 

 Livliner og Jackstag må ikke være 

ældre end 5 år. 

Redningsvesten skal være med lys, 

sprayhood og D-ring til livlinen. 

Meget gerne med lomme til VHF, 

PLB eller AIS SART. 

Mange af de andre singlehand sej-

lere har AIS transponder ombord. 

Det er også et stort ønske for mig 

og helt nødvendig, hvis der skal 

sejles længere end til Anholt sing-

lehanded. Det handler om at kunne 

se og blive set af de andre søfaren-

de. 

Fastmonteret VHF og vandtæt mo-

biltelefon er et must. De almindeli-

ge redningsmidler som f.eks. MOB 

grej og nødraketter skal selvfølge-

lig også med på turen. 

Havheksen skal være med til næ-

ste år -- skal du???  

Sejlerhilsen Søren. 

v/Søren Nerup V2060 Havheksen 

En Vegasejler har påstået, at hans 

Vega kan sejle 8,4 knob ved 3000 

rpm med en original MD7a  

(13 hk v. 2600 rpm). Det er en mild 

overdrivelse på mindst én knob el-

ler to, eller der har været en god 

med strøm. 

Der findes en formel til udregning 

af skroghastigheden på en ikke pla-

nende deplacementssejlbåd, som en 

Vega jo er. Hastighed i knob = 2,43 

x kvadratroden af vandlinjelæng-

den i meter.  

 

 

 

 

 

Www.anholt-lone-star.dk 

Hvor hurtigt kan en Vega sejle….? 
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Skroghastigheden for Vegaen bli-

ver således: kvadratroden af 7 = 

2,645 x 2,43 == 6,429 knob. 

En anden, mere simpel tommelfin-

gerregel siger 1 knob pr. meter 

vandlinje. Da Vegaens vandlinje er 

7 meter, bliver skroghastigheden 7 

knob. 

Det er selvfølgelig en teoretisk ha-

stighed der er afhængig af flere fak-

torer. F.eks. en skærgårdskrydser 

med stort udhæng agter, forlænges 

vandlinjen ved krængning, hermed 

større fart. En spidsgatter slipper 

vandet mere harmonisk, mindre 

hækbølge, bedre fart. 

Begge er inden for hvad jeg selv 

oplever i praksis over mange år 

som Vega sejler. Den ene måske 

lidt under og den anden måske lidt 

over. 

Havheksen, V-2060 har en Beta16 

(16hk) med en 13x10 Flexofold 

foldepropel fra 2014. Om foråret 

når den er kommet i vandet med 

nymalet bund, poleret propel, ingen 

mast og helt tom for grej går hun 

7,2 knob ved 3600 rpm. Sidst på 

sæsonen 6,8-6,9 knob. Jeg taler her 

om GPS fart på fladt fjordvand 

uden strøm. 

Jo hurtigere man sejler, jo mere 

“graver” hækken sig ned. Ved 2,5 

knob er hækbølgen ca. på vandlin-

jen. Ved 4 knob ca. 10 cm over. 

Ved 5 knob ca. 15 cm over og ved 

7 knob ca. 25 cm over. Hvis man 

kunne få plads til 100 hk, ville den 

ikke gå meget stærkere, men ville 

til gengæld “grave” sig dybt, dybt 

ned. 

Man kan sejle hurtigere for sejl end 

for motor. Motoren skubber båden 

frem og agterenden dykker. For sejl 

bliver båden trukket frem og agter-

enden dykker knapt så meget. Hæk-

bølgen er mindre – mere fart. 

Desværre er dette billede taget i 

stærkt sollys et sted i Storebælt 

denne sommer. GPS-hastigheden er 

7,4 over grunden, men loggen siger 

5,6 knob gennem vandet. Dvs. at 

der er 1,8 knobs medstrøm. Det er 

let at blive forvirret af tallene og 

hvad er den sande hastighed? Gen-

nem vandet eller over grunden?? 

På min sidste distancesejlads fra 

Holbæk til Anholt sidst i August. 

62 sømil i 8 til 12 m/sek. på en 

halvvind til agten for tværs, lå gen-

nemsnittet på 6,35 knob. Sejltiden 

var 9 timer 45 minutter. Undervejs 

så jeg over 8 knob på GPSen over 

få sekunder. 6,5 til 7,5 knob flere 

gange over flere minutter. 

Jeg er jo en rigtig mand der ikke 

læser manualer evt. til nød quick 

guiden, så man ved nogenlunde 

hvordan skidtet virker. 

Min plotter er en Garmin 720 fra 

2013, dvs. det snart er slut på den 

ottende sæson. For et par år siden 

opdagede jeg endnu en uset menu 

med total distance, højeste ha-

stighed og gennemsnits hastighed. 

Det var en meget interessant opda-

gelse. 

Som man kan se er tophastigheden 

10,7 knob. Den hastighed har jeg 

ikke set. Det er sikkert det nanose-

kund hvor Havheksen har surfet 

ned af en stor Kattegat eller Øster-

søbølge, i en rigtig god vind fra den 

rigtige retning. 

Det mest imponerende er dog gen-

nemsnittet på 5,0 over alle 7593 

sømil.  

Det store spørgsmål er så -- hvor 

hurtig kan en Vega så sejle?? 10,7 

knob -- NEJ. Det var kun et splitse-

kund og under meget særlige om-

stændigheder. De 10.7 knob er mest 

velegnet til molepral. Vi har jo sej-

let 10,7 det stå jo hvidt på sort, så 

lyv er det ikke. 

Min erfaring siger omkring 6,5-7 

knob nok er max hastigheden man 

kan se over længere tid på sin GPS. 

Dette er selvfølgelig på fladt vand 

og uden medstrøm. 

 

 

 

 

 

Sejlerhilsen 

Søren Nerup 

V2060 Hav-

heksen. Holbæk Bådelau. 
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Den unge landmand i Odder havde netop købt en gård og taget den i besiddelse, da han faldt i snak med sin 

nabo, en gammel, vejrbidt og sej herre. 

"Det ser lidt tørt ud ovre hos dig!" sagde den unge landmand. 

"Sig mig, regner det aldrig her?" 

"Ork jo," sagde den gamle. "Du kender det sted i Biblen, hvor det regner i fyrretyve dage og fyrretyve næt-

ter?" 

"Ja, Syndfloden!" sagde den unge mand. 

"Ja, netop! Ved den lejlighed fik vi seks millimeter!" 

Historien om Toilet-

tanken i Vega 1064. 

Jeg har sat rustfri toilettank i V 

1064 i Maj 2010, opmålt og lavet 

tegning og model til montage bag 

toilet RM 69 Standard så tanken 

passer ganske nøje i hullet. Tanken 

er målt og lavet til størst mulig ind-

hold og den rummer 45 liter ca. det 

dobbelte af den ”originale” vega 

tank der jo kun rummer ca. 20 liter 

efter mine oplysninger. 

For at få plads til den har det været 

nødvendigt at hæve håndvasken 6 

cm. Og flytte vandhanen frem i for-

kant foran vasken. 

Tanken blev det første år monteret 

med 3-vejs ventil til manuel tøm-

ning + med sugetømning fra dæk. 

Efterfølgende har jeg ændret til 

tømning med Macerator/elpumpe 

dog stadig med mulighed for manu-

el tømning + den lovbefalede suge-

tømning. 

Systemet virker udmærket, jeg har 

nu haft det i tre år, jeg har kun et 

lille problem og det er : tanken er 

forsynet med et skueglas for at se 

når den er fuld, det er ikke godt nok 

da man ikke kan se gennem glasset 

på grund af snavs så jeg skal have 

sat en tankmåler på der viser når 

den er fuld. Der findes flere for-

skellige typer til indvendig og ud-

vendig montage, jeg vælger nok 

den udvendige. 

Her er nogle billeder af montagen 

af den første tank før og efter toilet-

tet er på plads.  

Som i kan se af første billede er 

pladen under toilettet delt i to så 

tanken har noget at stå på når toilet-

tet skal ud ved reparation af pum-

per og ventiler. 

Denne tank er dog fornyet i 2017 

med en ny med samme mål men nu 

er påfyldningsrøret kun ført gen-

nem top da systemet med manuel 

tømning med toiletpumpe under 

uheldige forhold kunne give hævert 

virkning ved næsten fuld tank med 

tilbageløb til toilet. 

Og den nye har fået inspektionslem 

for rensning. Den kan undlades,- 

jeg har ikke haft brug for den. 

Det andet billede er af den sidste 

nye tank med inspektionslem. 

Den nye har derfor tovejsventil , til 

tank og direkte til hav, og i stedet 

for skueglas er den forsynet med 

GOBIUS tankmåler til ståltank der 

har følere udvendig på tank. 

Hvis nogle ønsker arbejdsbeskri-

velse og tegninger kan jeg sende/

maile en sådan. 

Et helt sæt til tekniske tips er dog 

endnu ikke helt færdig. 

Jørgen Johannsen   V 1064 

 

PS: 

Vi arbejder hårdt på at få organise-

ret Jørgens tegninger, billeder og 

kommentarer så de kan downloades 

fra hjemmesiden. Indtil det er på 

plads, kan beskrivelserne rekvire-

res ved at sende en mail til dansk-

vegaklub@albinvega.dk. 
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Bådtur 

Hej du efterlyser fortælling om bådtur 

Prøver at finde billeder 

 

Vi skulle være afsted i uge 37 fra Brøndby havn, 

op omkring Sjællands nordkyst Helsingør Horn-

bæk Gilleleje Lynæs og måske Nykøbing Sj.  

Men vejret ville det anderledes, det blæste for 

voldsomt, så vi kom først afsted onsdag. Og så gik 

turen syd på, første stop Bøgeskov havn, hyggeligt 

sted uden se store faciliteter. Obs. nogle pladser 

har ikke strøm. Dagen efter videre til Fakse lade-

plads. God havn med kontakt til byen og bad med i 

havnepenge. 

Fredag nord på igen, der var lovet regn og mod-

vind. Det holdt, så det var for motor tilbage til Bø-

geskov havn, hvor vi fik en god havneplads lige 

ved boldværket. Det viste sig dog at en gruppe sej-

lere fra en Københavnsk sejlklub, havde valgt 

at  holde fest lige ud for hvor vi lå, så med udsigt, 

bogstaveligt talt, til flere kulfyrede osende grille 

og nattelarm foretrak vi over til en anden mere ro-

lig plads 

Lørdag hjemad med lidt for gode bølger  

Hilsen 1353    M/S Katrine 

Nød lærer mand ny opskrift: 

Haves: Træt slidt stikluge  

Brug for: Ny stikluge uden det store arbejde. 

Hvordan klarer vi den?  

Tager i Bauhaus og finder en Hvid FOR-

MALUX hobbyplade 750x1000x10mm til 

199,95 Kr. 

Lægger de gamle stikluger på pladen, streger 

op med blyant, tager Finersaven og saver. 

Kanterne høvles glat, bunden i negativ vinkel 

og så er mand færdig. 

 

ROBERT V2258 + V3347 
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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. Så 

har du noget på hjertet, så send en mail til: 

Vega-bladet@albinvega.dk 

 

Husk at medlemsmødet i Jylland 6. februar desværre er aflyst, men vi hå-

ber at kunne gennemføre generalforsamlingen 6 marts. Husk også lige at 

forhåndstilmelde dig til GF, som beskrevet på en af de forreste sider, såle-

des at vi kan finde et passende lokale. Og med disse ord håber vi julefre-

den begynder at indfinde sig, og Julemanden finder vej med lækre gad-

gets til ”Miss Vega”. 

Rigtig glædelig Jul og et lykkebringende Godt Nytår til jer alle. 

KH 

Bestyrelsen i Dansk Vega Klub 


