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Klubbprylar, vimplar, handböcker 
Lasse Emell 
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Hemsidan 
Lösenord behöver du inte ha längre  
för att komma in på Vegaklubbens  
webb. Välkommen! 

 

 

Vice ordföranden har ordet 

Äntligen har våren börjat visa sig, efterlängtad av 

många. Nu ska vi snart få prova alla nyheter vi 

klurat ut under vintern, det är ju halva nöjet med 

att äga båt. Själv håller jag på att renovera motorn 

eller ärligare sagt får hjälp att renovera, man 

kommer ofta till ett läge när det är ett måste. Även 

om vi har segelbåt vill vi kunna lita på motorn.  

Vi märker även på våra teknikträffar att även om 

våra intensioner är att prata om annat glider vi in 

på motorn. Det ämnet får vi kanske återkomma till. 

Vi har även märkt på Facebooks Vegasidor Albin 

Vega Skandinavien och AlbinVega Group, att 

däcken börjar se fula ut och målning är det enda 

som återstår. Vi har ju några i Vegaklubben som 

har gjort just det arbetet och kan bistå med glada 

tillrop och tips. Samma sak är det med ”tapeterna” 

eller rättare sagt väggbeklädnaden, men även där 

finns kunskap i klubben, vi är några som gjort 

detta. 

Vi ska försöka fortsätta med olika träffar, för vi får 

hoppas att pandemin ger med sig och vi alla får bli 

vaccinerade så att båtlivet och annat viktigt kan 

återgå till det normala. Den träff vi vill satsa på 

som står närmast på tur är vår numera 

traditionsenliga sommarträff, där skulle vi gärna 

vilja slå rekord i deltagarantal, åtminstone om vi 

räknar de senaste tio åren. 2020 var vi 10 st. Datum 

och tid och plats om detta får vi återkomma till. 

Medlemsantalet i klubben är i skrivande stund 126 

st, en minskning med bara 5 st. jämfört med 2019. 

Vi har visserligen tappat några men det viktiga är 

att vi fick tolv nya förra året och två st. redan i år. 

Vi hoppas att den trenden med helt nya 

medlemmar håller i sig, det tyder kanske på att lite 

yngre Vegaägare har upptäckt att Vegan är en bra 

och säker Båt och framförallt vill vara med i 

Vegaklubben. 

 

Jan Skog 
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Bestyrelsesmedlemmer 
Henning Böhm 
V0009 Manjana 
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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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S/Y Lady Ann till Västindien 

(Till detta nummer av Vegabladet har vi fått ta del av 

en härlig reserapportering från vår tidigare web-redaktör 

Lars Zandén – som bytt ut sin vega till förmån för en 

större båt. Vi tackar för trevlig och inspirerande 

läsning!) 

Vi hade bestämt oss redan 2013, 2020 är vårt år; 

då seglar vi till Västindien tur och retur. Det 

skulle passa bra med barnens skolgång och med 

våra jobb. Sagt och gjort, vi köpte vår båt S/Y 

Lady Ann, en Hallberg Rassy 352, hösten 2013 

och började uppdatera henne för långsegling 

samt började spara undan pengar för att klara 

14 månader till sjöss utan inkomst. Åren gick 

och S/Y Lady Ann blev mer och mer utrustad 

för långsegling och seglingskontot växte i den 

takt vi hade tänkt oss, allt gick enligt plan. 

 

Så kom våren 2020. Vi hade börjat räkna ned 

dagarna till avfärd, men ett orosmoln dök upp; 

Corona. Via Oceanseglarklubbens 

avseglargrupp hade vi träffat Johannes och 

Agota på S/Y Malla som också skulle segla till 

Västindien. De sista avseglargruppsmötena 

ställdes in på grund av Corona och ersattes 

istället av digitala möten. På det sista digitala 

mötet frågade moderatorn vilka båtar som 

fortfarande skulle segla iväg enligt plan. Det 

visade sig att det bara var S/Y Lady Ann och 

S/Y Malla som tänkte segla iväg. Övriga båtar 

hade skjutit upp sina seglingsplaner. Därför 

kom det sig att vi hade tät kontakt med S/Y 

Malla månaderna innan avfärd. Frågorna 

snurrade i våra huvud och bollades mellan 

familjerna. Har vi tänkt rätt? Hur hyra ut hus? 

Kommer Europa vara öppet? Det var väldigt 

skönt att ha en annan seglarfamilj att diskutera 

med. 

I april tog vi slutligen ett beslut. Vi skulle segla 

iväg den 11/6 enligt planen. Vår bröllopsdag 

och dagen efter skolavslutningen. Vi meddelade 

båda våra arbetsgivare, som under hela våren 

varit förstående, stöttande och flexibla, hade vi 

ställt in skulle det inte vara några problem och 

skulle vi åka önskade de all lycka till och 

välkomna tillbaka. Vi färdigställde de sista 

förberedelserna och dagen för avsegling kom. 

En tapper skara kom och vinkade adjö i 

hemmahamnen i Trälhavets Båtklubb. Vår plan 

då var att segla söderut längs Sveriges kust och 

natt, är Europa började öppna upp, lämna 

Sverige. 

I slutet av juni hade vi kommit till Simrishamn 

och det hade blivit dags att lämna Sverige. 

Eftersom Danmark fortfarande var stängt för 

svenskar satte vi kurs mot Tyskland och Kiel. I 

Kielkanalen träffade vi på en holländare som 

undrade vad en svensk båt gjorde där? ”Ni får 

ju inte vara här, ni måste sitta i karantän”. Sedan 

berättade han att han själv precis varit och 

hämtat sin båt i Sverige och rimligen också 

borde sitta i karantän, men så var inte reglerna. 

Någon information om att svenska båtar skulle 

sitta i karantän fanns dock inte de tyska hamnar 

vi besökte, inte heller på Utrikesdepartementets 

hemsida i vare sig Sverige eller Tyskland och 

inte på andra webbsidor vi läste på. I de tyska 

gästhamnarna var alla väldigt trevliga och glada 
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över att få ta emot svenska gästbåtar igen. 

Däremot hörde vi av andra svenska båtar att de 

i några tyska hamnar blivit informerade om att 

två veckors karantän gällde. Det verkade väldigt 

oklart vad som faktiskt var beslutat rent 

formellt i landet. 

Seglingen fortsatte via Holland, Belgien, 

Frankrike, Spanien och Portugal. Överallt 

bemöttes vi med vänliga och hjälpsamma 

blickar. Ingen höjde ögonbrynet för att en 

svensk båt kom in i hamn. Alla länder hade 

olika regler vad gällde munskydd, men de allra 

flesta som använde munskydd gjorde det på fel 

sätt (återanvändning, förvaring på armbågen 

eller i fickan, av och på flera gånger, klia sig 

innanför munskyddet och så vidare). Det 

kändes som falsk säkerhet, men vi följde 

pliktskyldigast de lokala regler som gällde. Vi 

upplevde att det som var viktigast för oss och 

som var att hålla avstånd och tvätta händerna. 

Något vi givetvis fortsatt att göra under hela 

seglingen.  

Efter att ha vi hade korsat Biscaya i slutet av juli, 

kom S/Y Malla ifatt oss i A Coruna. Sedan dess 

har vi hängt ihop söderut och besättningen på 

S/Y Malla (Johannes, Agota, Kevin och Felix) 

har blivit så mycket mer än bara vänner. Det är 

väldigt kul att ha sällskap av en annan (svensk) 

båt med sig och det utgör en stor 

trygghetskänsla när man diskuterar båtproblem, 

Corona-regler, fortsatta seglingsplaner med 

mer. 

På seglingen söderut har vi passerat Galicien 

och Algarvekusten. I Galicien stannade vi länge 

och det ångrar vi inte. Här pustade vi ut efter 

att ha ”stressat” ned för att hinna över Biscaya 

innan juli månad var över. Galicien har många 

fina mindre vikar, så kallade rior, med bra 

ankringsmöjligheter och fina vyer. Tyvärr var 

vattnet ganska kallt, bara 16 grader, vilket vi 

förstod var något under det normala även om 

vattnet vid Atlantkusten vanligtvis också är 

relativ kallt. Vi rekommenderar att inte missa  

naturreservatsöarna (Isla Cies och Isla Ons) 

som ligger utanför Vigo. Man måste söka 

tillstånd för att få ankra i området samt för att 

få gå iland på öarna och de är väl värda ett 

besök. I samband med att vi var i området samt 

efter att vi fortsatt söderut skedde flera attacker 

av späckhuggare mot segelbåtar. Det kändes 

givetvis obehagligt och vi är tacksamma att vi 

inte råkade ut för detta. Vi hade dagligen 

sällskap av delfiner men såg inte till några 

späckhuggare. 

Det var först på Algarvekusten som 

havstemperaturen steg över 20 gradersstrecket. 

Vi lämnade Cascais (nära Lissabon) för att gå till 

Lagos på Portugals sydkust. Där trivdes vi 

väldigt bra även om det var väldigt ”turistigt”. 

Många engelsmän reser dit på semester eller har 

hus/lägenheter där och det märktes på det 

flertalet engelska pubar som fanns och de 

många engelska maträtter som restaurangerna 

serverade. Lagos bjöd på väldigt trevlig 

stämning, det fanns en bra marina, välsorterad 

båttillbehörsaffär, möjlighet att fylla på svenska 

gasolflaskor (några mil från Lagos), bra 

badtemperatur, pool i hamnområdet, 

välsorterad mataffär i hamnen, IKEA (också 

det några mil bort) och många svenskar 

boendes på båtar i hamnen. Så de nio dagarna 
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vi tillbringade där flög iväg och vi trivdes väldigt 

bra. 

I september lämnade vi Lagos och seglade mot 

Porto Santo. Det skulle bli vår längsta segling 

dittills, 440nm. Väl framme i Porto Santo fick 

vi för första gången denna segling sitta i 

karantän, vilket innebar att vi inte fick gå iland 

innan vi fått resultatet från Corona PCR-

testerna. Dessa togs i hamnområdet dagen efter 

ankomst och svaren kom inom 24 timmar. 

Ingen av oss var smittade så därefter var vi 

välkomna att röra oss fritt på Porto Santo och 

även på huvudön Madeira när vi senare kom dit. 

Madeira visade sig vara ett riktigt paradis och en 

av seglingens höjdpunkter hittills med fina 

naturupplevelser och vandringsleder samt bra 

snorkling och varmt i vattnet. Madeira kan vi 

verkligen rekommendera och bör ej missas! 

Efter Madeira styrde vi vidare mot 

Kanarieöarna där vi besökte öarna La Palma, El 

Hierro, Teneriffa, La Gomera och Gran 

Canaria. Sammanfattningsvist kan vi säga att vi 

i efterhand hellre skulle ha lagt mer tid i 

Galicien, på Algarvekusten och Madeira istället 

för att ha seglat runt bland Kanarieöarna. Efter 

att vi hade besökt Madeira fick Kanarieöarna 

svårt att leva upp till våra förväntningar när det 

gällde fina naturupplevelser. Det är väldigt 

billigt att hyra bil på Madeira, Kanarieöana och 

Portugal och vi hyrde bil på samtliga dessa 

platser, vilket verkligen underlättade när vi 

skulle på utflykter och även när vi skulle handla. 

 Eftersom vi var anmälda till ARC, Atlantic 

Rally for Cruisers, som startar i Las Palmas var 

vi tvungna att säga hej då till våra vänner på S/Y 

Malla för ett tag. S/Y Malla skulle inte vara med 

i ARC och skulle därför istället starta sin 

atlantöverfart från Teneriffa. Anledningen till 

att vi anmälde oss till ARC var för den sociala 

aspekten; att träffa och umgås med andra 

långseglare som skulle över atlanten samt att 

barnen skulle träffa andra långseglingsbarn. På 

grund av Corona var alla sociala events inställda 

och alla föreläsningar/seminarium skedde 

istället digitalt. Det hindrade dock inte 

besättningarna på de deltagande båtarna att 

umgås på bryggorna, även om vi alltid vägde in 

risken för Corona-smitta. Barnen hittade 

snabbt kompisar och vi märkte att både Albin 

(8 år) och Malin (6 år) lärde sig engelska väldigt 

snabbt när de umgicks med barn från andra 

länder, vilket kändes väldigt roligt. 

Inför ARC hade vi fått information om att det 

troligtvis inte skulle bli så många sociala event i 

Las Palmas, men att ARC i stället skulle satsa på 

festligheter i Rodney Bay på Saint Lucia där 

man går i mål. Tyvärr ändrade Saint Lucia på 

reglerna så det blir inga festligheter här heller. 

Ska man ha festligheter i Corona-tider, kanske 

någon undrar? Ja, säger vi. Inför ARC-starten 

har alla båtars besättningar PCR-testats 

negativt. Alla båtar seglar över atlanten och det 

tar ca 2-3,5 veckor för de deltagande båtarna. 

När inkubationstiden för Corona är två veckor 

känns det väldigt säkert med ett slutet sällskap 

som vill ha lite kul efter att ha korsat atlanten. 

Samtliga besättningar har även PCR-testats 

efter ankomst. Samtidigt respekterar vi att det 

är svårt för ett land att ha särskilda regler för 

oss, som är gäster i landet.  
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Vad fick vi då ut av ARC? Det var kul att känna 

stämningen på bryggorna innan avfärd och att 

träffa andra långseglare; daglig väderinfo under 

överseglingen via mail till vår satellittelefon; två 

gratis Corona tester för hela besättningen; hjälp 

med ut-/in-klarering på Gran Canaria/St Lucia; 

garanterat inträde i Saint Lucia även om ön 

skulle vara i lock down när vi kommer fram. Vi 

har betalt full avgift och nu efter målgång fått 

besked om att några återbetalningar för 

uteblivna aktiviteter inte är aktuellt med 

hänvisning till att många av de inställda sociala 

eventen vanligtvis är sponsrade och att dessa 

intäkter nu uteblivit. Således känner vi att ARC 

inte fullt ut har motsvarat våra förväntningar. 

Visserligen är det på grund av Corona som 

aktiviteterna är inställda och det kan ARC inte 

lastas för, men att fortfarande behöva betala full 

avgift för ett ”halvt” ARC, det är vi inte nöjda 

med. I efterhand skulle vi inte ha deltagit i ARC 

utan istället ha seglat över med den svenska 

armadan som vi kallar den grupp av svenska 

båtar (S/Y Malla, S/Y Skyline, S/Y Modesty) vi 

träffat på vår väg söderut. Vi vill gärna ge en 

guldstjärna till ARC-medarbetaren Clare som 

jobbar i Rodney Bay, vilket engagemang! och 

tack vare henne fick ARC-känsla efter målgång. 

Något vi inte fick i Las Palmas. 

Vi har seglat via Europas kuster och öar, över 

Atlanten och nått det stora målet med vår 

segling; Karibien! Vi har längs vägen fått fina 

naturupplevelser, vänner för livet och 

oförglömliga minnen. Vår S/Y Lady Ann har 

trots sina 40 år levererat dag efter dag och vi 

skulle aldrig drömma om att byta båt. Det 

märks att hon är byggd för oceansegling. 

Barnen är otroligt duktiga” båtbarn.” Vi har nu 

bott på båten i sex månader och av den tiden 

har tre veckor varit konstant segling, över 

atlanten. Barnen vande sig snabbt vid sitt nya 

rullande liv och inte en endaste gång klagat på 

atlantöverfartens vedermödor och bekymmer.   

Hittills är vi väldigt nöjda med vår långsegling 

trots Corona-tider. Om vi nu kunde ha skickat 

ett meddelande till oss själva i våras när vi 

velade fram och tillbaka om vi skulle ge oss av, 

så skulle vi ha skrivit med stora bokstäver: 

”GÖR DET, SEGLA IVÄG ENLIGT 

PLAN”. 

Vill ni läsa mer om vår långsegling hänvisar vi 

till vår hemsida, www.sailingladyann.se där det 

finns en blogg och mycket annat. 

Nu väntar 4,5 månad i Karibien med lata dagar, 

sol, bad och vänner innan vi åter styr yatchen 

mot Europa och Sverige i slutet av april/början 

maj. 

Hälsningar 

Lasse, Carro, Albin och Malin ombord på 

S/Y Lady Ann 

www.sailingladyann.se 

http://www.sailingladyann.se/
http://www.sailingladyann.se/


8 
 

Ur arkivet 

  

Denna artikel publicerades i magasinet Segling, nr 4 1998.   
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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 1 2021 hälsar vi 
nedanstående nya medlemmar välkomna i 
Vegaklubben! 
 
V 2280 – Sandra Wikman, Solna 
V 2338 – Erlendur Karlsson, Uppsala 
V 692 – Anna Westerholm, Hägersten 
V 319 – Björn Sundberg, Möja 

 
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 från Vegaklubbens hemsida. 

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

