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Redaktionen har ordet  
I dette nummer kan du læse om at sejle alene omkring Bornholm i er Accent 26. Kim B. Jørs har 
skrevet en spændende artikel, som nok skal få det til at rykke i andre Accent 26 sejlere. Måske er 
der flere som bliver inspireret og ”bidt” af at sejle alene? 
 
I de store sejladser jorden rundt er der af indlysende grunde ingen Accent 26 som deltager. På den 
anden side, er der sandsynligvis mange af de materialer og instrumenter der bliver testet i de store 
kapsejladser, som finder plads efterfølgende i ”almindelige” både. 
Nogle af erfaringerne med bl.a nye typer af tovværk, er noget af det som hurtigst spreder sig til os 
almindelige dødelige, det har Pall Jonsson, Von, D-279 Roskilde skrevet en artikel om. 
 
Pall Jonsson, Von, Roskilde D-279 og Anders Houmøller, Sofia Olivia, Veddelev, har hver skrevet 
spændende artikler om at sætte strøm til Accenten.  
 
Til orientering  

➢ Der holdes bestyrelsesmøde den 23/1 2018. Hvis du har noget du ønsker eller forslag til 
behandling i bestyrelsen, bedes du sende en mail til Formand Leif på lis.leif@gmail.com, 
eller ringe til Leif på 40137408.  
 
PT er der følgende punkter på dagsordenen: 

➢ 1. Siden sidst 
➢ 2. Klubbens udvikling 
➢ 3. Planlægning af generalforsamlingen sted, beretning, osv.  
➢     Det kunne være spændende, hvis vi fik en gæstetaler til generalforsamlingen, der  

    kunne tale om og evt. vise noget om elmotor i accenterne. Der er PT 2 Accenter     
    som arbejder med projektet. 

➢ 4. Træf og andre arrangementer. i 2018 
➢ 5. De forslag I sender til mig 

 
Indkaldelsen til årets generalforsamling med dato og sted etc., blive udsendt i begyndelsen af 
februar 2018.  
 

 
Bestyrelse ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.  
Claus, Lars, Peter, Palli og Leif  
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Siden maj måned har klubben sagt velkommen til:        
 

• Leon Pedersen som har "Liv" DEN262, båden ligger i Nyborg. 
• Henrik Dahl som har "Sascha" DEN492, båden ligger i Hundige. 
• Tom Malmstrøm, som har "Sofie II" DEN 577. Båden ligger i Kalvehave. 
• Jesper D. Dannisøe, som har "Roma" DEN ?. "Roma" ligger også i Nivå 
• Peter Kay som har "Ina", DEN 221 som ligger i Nivå. 
• Henrik Schmidt som har "Disa" Nr. S116. "Disa" ligger i Horsens. 

 
Rundt om Bornholm 

                                                      

                                                             
                                                                                  Kim B. Jørs 
 

En rejsebeskrivelse fra en Albin Accent 26, sommeren 2017 
 

Jeg er relativt ny sejler, selvom jeg i store dele af mit liv har beskæftiget med både, hav og vind. 
Men der skulle altså gå lidt mere end 56 år inden jeg besluttede at købe en båd. I dag har jeg det 
sådan, at der er ikke ret mange ting der når op på siden af eller slår oplevelserne på vandet. 
 
Allerede da jeg købte den lille Accent 26 der blev til Bette Båd Besse, havde jeg et ønske om at 
sejle den til og rundt om Bornholm. Mest drevet af, at den ene af vore fælles børn dengang boede 
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i Hasle, hun er så i mellemtiden flyttet tilbage til København, men mit ønske består, og nu skulle 
det være. 
 
Dag 1. 
I dag var så første dag på rejsen, og vejret, jeg mener solen, kan man 
ikke klage over. Jeg kastede fortøjningerne klokke ca. 09:00 og afsted 
det gik, vinden ind agter og der var såmænd også nok af den, så pæn 
vind at Besse lynhurtigt blæste afsted med 5,5 - 6 knob ifølge måleren. 
Kursen var lagt mod Falsterbo kanalen så vinden passede ikke helt og 
efter lidt tid gik gassen lidt af ballonen. Jeg forsøgte at lægge kursen en 
smule om for at få mere vind i sejlene, men det kom jeg ikke nærmere 
Falsterbo af, og til sidst kort før jeg nåede vindmøllerne på Lillegrund, 
løjede vinden helt af og efterlod vandet med ganske små krusninger, 
lidt som at se på et krøllet lagen. Øv! Ikke andet at gøre end at starte 
motoren. Og med støjen fra en én cyllindret Yanmar YSB8G i ørene nåede jeg frem til Falsterbo 
kanalen.  

  
Der var flere andre danske både der skulle igennem og vi 
ventede kun ca. 30 minutter på at den flinke brovagt åbnede 
broen så vi kunne komme videre. Videre for mig betød at kursen 
blev sat mod Abbekås. Og som tidligere var der stadig ingen 
vind, dvs. da jeg nåede Smygehamn blæste det en smule op, og 
jeg besluttede at sætte sejl igen. Men selvom vinden forsøgte 
var det ikke nok til at opretholde en ordentlig fart hvis jeg skulle 
nå Abbekås inden mørket faldt på. Jeg har nemlig læst at havnen 
kun bør besejles i god sigt og ved højlys dag, på grund af nogle               

                                                             store uafmærkede sten. 
  
Og her sidder jeg så nu. Jeg ankom hertil kl. ca. 21:30, og efter et hurtigt aftenmåltid bestående af 
krydderboller med dåse leverpostej, samt et hurtigt bad, sidder jeg lige og nyder et glas vin inden 
jeg tørner ind og fortsætter turen i morgen. 
  
Dag 2. 
Jeg har besluttet at, i morgen bliver det blæsevejr! Hvis jeg ville sejle for motor havde jeg ikke købt 
en sejlbåd! Nå, heldigvis ser det ud til at vejrudsigten er enig!!! 
  
Det er vildt kedeligt at sejle ud fra Abberkås i vindstyrke absolut ingenting, og sådan har det 
forresten været hele dagen, men nu! klokken ca. 21, blæser det ca. 3ms. 
  
 

Det mest spændende jeg har oplevet i dag, har været at blive 
overhalet af Bornholmer katamaranen Leonora Christine. Jeg lover 
jer man føler sig lille, og så sejler en Acccent bare laaaangsomt. Jeg 
nåede at se hende tre gange i løbet af dagen. Derudover er jeg 
forundret over at man altid hører at man skal passe voldsomt på i 
trafiksepareringen mellem Sverige og Bornholm. Ud over Leonora 
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Christine har jeg kun set 5 andre fragtskibe i løbet af dagen, og de to af dem var nærmest kun 
skygger i disen. 
  
Men! Nu er jeg nået til Bornholm, nærmere bestemt Nørre-Kås, ved Rønne. Og hvis du skulle få 
lyst til at besøge Bornholm fra vand siden kan jeg varmt anbefale Nørre-Kås Lystbåde havn. Netop 
nu laver de hele brosystemet om til flydebroer med Y-broer på, nye el tavler og nye 
ferskvandsstationer, og det sammen med en rigtig flink og hyggelig Havnefoged.  Vi ligger 6 både 
her på broen, tre tyskere, en svensker og undertegnede. Stilheden har sænket sig over pladsen, 
det eneste der høres er en stædig plæneklipper og fuglene. 
  
Total afslapning og genopladning af batterierne så man bliver klar til at sejle for sejl hele dagen i 
morgen. 
  
 Dag 3. 
Som nævnt i går havde jeg besluttet at i dag skulle det blæse. Og ja tak! Jeg har simpelthen sejlet 
for sejl hele dagen. SÅDAN! 
Kastede fortøjningerne i Nørre-Kås i morges kl. ca. 08 og satte kurs mod nordspidsen af Bornholm. 
Oprindeligt var planen at sejle syd om Bornholm, men en pludselig indskydelse fik mig til at skifte 
kurs. Selvfølgelig skulle storsejlet lige beslutte sig til at drille i dag, hvilket så resulterede i at jeg fik 
bevæget mig for tæt ind til kysten hvor bunden skifter fra det ene øjeblik at være 8 meter under 
kølen til det næste at 0 meter under kølen. Det sagde bang to gange og alt der ikke var spændt 
fast blev kastet lidt rundt. Lige så snart jeg var på dybt vand igen, kastede jeg mig ned og tjekkede 
om jeg tog vand ind, umiddelbart ikke, heldigvis! Så jeg sejlede videre. 
  
Hele vejen op langs vestsiden af Bornholm nød jeg at have vinden ind agter, storsejlet ud til den 
ene side og genuaen ud til den anden, og afsted det gik med 5 - 5,5 knob. Herligt, herligt. 
  

Da jeg nåede nordspidsen og lagde kursen om mod Ertholmene, fik jeg at 
føle hvor meget vind jeg havde fået, på ingen tid skød Besse afsted med 
mere end 7 knob og en krængning der næsten satte lønningen under vand. 
Rolig nu! Alt med måde. Jeg synes det er okay når hun krænger lidt, men 
jeg vil gerne selv styre det, men det ville vinden også. Derfor drejede jeg 
lige stævnen op i vinden og rebede storsejlet (godt jeg tog mig tid til at 
ordne det inden jeg tog hjemmefra) og efterfølgende rullede jeg ca. 1/3 af 
genuaen ind, alligevel skød jeg afsted med en hastighed på den pæne side 
af 5 knob, og med en meget mere kontrolleret hældning. 
  
Klokken ca. 14:30 anduvede jeg, sammen 

med en tysk båd, Christiansø Sydhavn. Jeg har fundet bad, toiletter 
og købmand, har set og hørt mågeskrig og sjældne tudsers 
kvækken. Lidt senere går jeg ud til ”Verdens ende” og over broen til 
Frederiksø. Så tror jeg at det er det, i morgen går turen tilbage til 
det svenske fastland. 
  
En fantastisk dejlig og begivenhedsrig dag, endelig ordentlig vind. 
Christiansø er ubetinget det sted på turen jeg har taget flest billeder. 
  



 

 

 

6 

Dag 4 
 "For hvis du tror du er noget, så der noget du har misforstået ..." De fleste af os husker sikkert 
denne sang af Sebastian, og den kom jeg i tanke om ude på havet i dag. 
  
Jeg tror ikke jeg er noget, men jeg har haft nogle oplevelser både de sidste dage og for den sags 
skyld også sidste år, så der sad jeg lige midt imellem Christiansø og Skillingen i Sverige. 
  
Men lad mig starte fra begyndelsen.  
Jeg var ikke helt så tidligt oppe i morges, jeg følte lige at jeg havde behov for at gennemtænke mit 
næste træk, altså at sejle fra Christiansø i 10 ms. men så meget blæste det slet ikke, vinden 
begynde at løje af allerede kl. ca. 08, så da jeg kastede fortøjningerne var den allerede nede på 
7ms. Vinden var stik vest og jeg skulle stik vest, derfor blev det for motor. Jeg kunne sagtens 
krydse hele vejen til Skillinge, men så ville turen let blive på det dobbelte af de 30 sm i lige linje og 
jeg ville så ikke være i stand til at krydse trafiksepareringen vinkelret på ruten. Altså motor. 

  
Og det gik helt efter planen, jeg sad og nød bølgerne og vinden 
selvom sigten var dårlig. Jeg tænkte faktisk på hvor underligt det var 
at jeg hele turen fra nordspidsen af Bornholm kunne skimte 
Christiansø, og i dag forsvandt den totalt i disen inden jeg var 5 sm 
ude på havet. Jeg sad og holdt øje med de store fragtskibe ude i 
horisonten og kunne se at der var langt flere i dag end sidst jeg 
krydsede over, og jeg havde tid til at bemærke hvordan vinden 
lagde sig, og med den at bølgerne blev mindre og mindre. 

  
Så ramte Sebastians sang mig som en hammer. Motoren faldt i omdrejninger og et øjeblik efter gik 
den i stå og der lå jeg så! Faktisk lige ud for nordspidsen af Bornholm og et mulehår fra 
trafiksepareringen. Så tæt på at jeg i stilheden kunne høre de store skibes motorrumlen i det 
fjerne. Og så i øvrigt næsten halvvejs på dagens tur.  
  
Okay ingen panik! tænkte jeg, vinden har jo lagt sig og fragtskibene er mindst 1 sm væk og på vej i 
en anden retning. Så jeg hoppede ned om læ, for at se hvad der kunne gøres. Motoren var varm, 
men ikke voldsomt varm. Der var mindst 20 liter diesel på, så det var heller ikke problemet. I 
stedet var mit ellers rene motorrum lettere oversprøjtet med noget olie noget der umiddelbart kommer 
fra et lille rør på undersiden af cylinderen/topstykket. Men altså ikke noget der bare lige kunne repareres 
på +70 meter vand. Altså satte jeg sejl, lagde kursen om mod syd og gled stille og roligt ind mod Sandvig. 
  
Da jeg nærmede mig havnen, tjekkede jeg lige havnelodsen, og læste at 
det ikke er den letteste eller dybeste havn i Danmark, så jeg valgte at 
forsøge at starte motoren, det er noget lettere at anduve en ukendt 
havn for motor end for sejl. Og en startede!! Og den bragte mig hele 
vejen ind i havnen så jeg kunne komme rundt og lægge til kaj. Den 
stoppede først da jeg slukkede den  .... jeg fatter ikke en brik. 
  
Det betyder også at jeg jo ikke kan fejlsøge på en motor der åbenbart 
intet fejler, dermed ved jeg faktisk ikke om den har en fejl. Jeg har slået mig til tåls med at den måske ikke 
får luft nok, det er nok mest som undskyldning for at der nu er sorte pletter på en af de nye madrasser 
netop der hvor der er noget der kunne ligne et indsugningshul. Jeg har faktisk ved flere lejligheder tænkt 
over hvordan den lille motor egentligt trækker vejret? Der er jo tæt på hermetisk lukket ned til motoren når 
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motorlåg og madrasser er lagt over, hos mig er der et ca. 100 mm hul i siden af motorrummet ind imod et 
af stuverummene under spidskøjen, det er det! 
  
Derfor sidder jeg nu i Sandvig i morgen skal jeg videre over trafiksepareringen til Sverige og derefter videre 
mod Falsterbo, for derefter at krydse endnu en trafikseparering over mod min hjemhavn Vallensbæk. Det 
er svært ikke at blive en smule nervøs når man nu har en motor der måske, måske ikke virker. Det positive 
er at vinden skifter retning til syd, og selvom det kun er 3 - 4 ms giver det under alle omstændigheder 
mulighed for at sætte sejl. Det er det jeg satser på! Kursen direkte mod Skillinge, men med et håb om at 
dreje mod syd når jeg når over til den svenske kyst og derefter overnatte i Kåseberger. 
  
Nåh ja! Lige en sidste ting, jeg tager også vand ind, den grundstødning ved Rønne var alligevel ikke gratis. 
  
 Dag 5. 
Lige siden jeg var en lille knægt i korte bukser og skrabede knæ, har vinden haft kælenavnet Peter Vind. 
Peter Vind er en drillepind! Enten blæser det ikke, så blæser det, så blæser det ikke og sådan kan jeg blive 
ved. Hvis jeg ikke kunne finde andet positivt ved dagen, kunne jeg dog nævne at jeg har fået noget øvelse i 
at sætte sejl og tage dem ned igen. Der er heldigvis mange andre positive ting at fortælle. 
  
Jeg smed fortøjningerne i Sandvig lige lidt efter 08, og satte kurs mod 
Sverige, allerede da jeg sejlede ud af havnen bemærkede jeg en svag hvid 
røg fra udstødningen, det plejer ikke at være sådan, Besse lægger ikke 
røgslør, og efter lidt mere end en sømil kunne jeg lugte motoren oppe i 
cockpittet, der var noget rivende galt! Altså spændte jeg roret fast og 
krøb ned for at se på motoren. NUL vand i søvandsfiltret. Op i cockpittet 
igen og slukke motoren. Hvad nu? Vende om til Sandvig igen eller 
reparere i rum sø? 
  
Som nævnt i begyndelsen var der ingen vind og derfor lå jeg bare der og vuggede i takt med dønningerne. 
Derfor fandt jeg værktøjskufferten frem, skruede impellerpumpen af og fjernede bagdæskslet, den fejlede 
ikke noget, den så faktisk lige så ny ud som da jeg satte den i, samle den igen, pille tilførslen til 

søvandsfiltret af, jo jo der er vand, suge i slangen til impellerpumpen, der 
kom bestemt også vand. Idet jeg sugede saltvand igennem filter og 
slanger, satte jeg gang i en hævert så vandet blev ved med at løbe, hurtigt 
pumpen på, dreje et par omgange så jeg kunne se der kom vand, samle 
slangerne og skrue det hele godt sammen og fast. En pludselig 
indskydelse fik mig til at løsne boltene til termostaten og pille den ud. Da 
alt var skruet sammen igen, checket og kontrolleret, startede jeg motoren 
igen. Ingen hvid røg, fin gennemgang af kølevand i søvandsfiltret og den 
har ikke sat et ben forkert siden. Noget tyder altså på at jeg løb, eller 

rettere sejlede ind et kombinations problem, dels for lidt luft og dels en defekt termostat. Resten af dagens 
ca. 35 sm har alting mere eller mindre flasket sig som planlagt og forventet. 
  
Altså videre på rejsen, først var planen at sejle direkte til Skillinge i 
Sverige, men fordi farten og vejret var til det, ændrede jeg kurs mod 
Kåseberga i stedet. Så blæste det pludselig en smule op, og jeg satte sejl. 
Jeg bliver lidt glad når Besse krænger en smule og lægger farten op på 
omkring 5 knob, især når vinden kun er 4 ms. Efter nogle få sømil lagde 
vinden sig igen og jeg fortsatte for motor indtil det blæste op igen, hvor 
jeg så satte sejl igen. Jeg bemærkede at horisonten blev mørkere og 
mørkere, så mørk at jeg tændte min toplanterne, og derefter tog vinden 
yderligere til, faktisk så meget at jeg besluttede at rebe både storsejl og genua, så kom der en lille regnbyge 
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og vinden lagde sig igen og solen tittede frem. Jeg kan ikke helt huske hvor mange gange jeg satte sejl og 
pillede det ned igen, det betyder heller Ikke ret meget. Det vigtige er at jeg igen fik mulighed for at sejle for 
sejl og at jeg, når der ingen vind var, kunne stole på at motoren bragte mig videre. 
  
Til sidst døde vinden helt hen og det eneste der blev tilbage var dønningerne. I mellemtiden havde jeg lagt 
kursen om endnu en gang, denne gang mod Ystad, bare fordi det gik så godt. Jeg anduvede marinaen lidt 
efter kl.17 og her bliver jeg også i morgen. Det trækker op til 14ms og det er allerede blæst noget op, så jeg 
skal ingen steder. Jeg tror jeg har udfordret skæbnen rigeligt på denne tur, derfor bliver i morgen en 
reparations og slappe af dag. Jeg har en motor jeg lige skal pusle lidt om og et par pumper der skal efterses, 
og i øvrigt er Ystad Marina klart at anbefale så det går nok. 
  
Ikke mere i dag. 
 
Dag 6. 
Som i får sammen med dag 7, og dag. 8 
  
Stormvejr! Ifølge YR.no helt op omkring 14 ms, det gav virkelig god mening at blive i Ystad, som i øvrigt er 
en nydelig by, området omkring marinaen er vidst den gamle del og det er ret spændende hvis man er til 
den slags. 
  

Jeg sov længe i dag, helt til klokken 7:30, og efter morgenkaffen, gjorde jeg motorrummet rent 
igen, og kontrollerede endnu engang om alt var tæt. Jeg tømte kølen for vand og rensede en lille 
ekstrapumpe jeg har med, den er lidt følsom for skidt. Derefter blev det tid til at proviantere, jeg 

havde med hjælp fra Google Maps fundet et ICA marked kun et par 
kilometer herfra, men da jeg gik igennem den gamle bydel og kom 
til noget der kaldes Stora Torget, fandt jeg en Coop butik og valgte 
den i stedet. Da min søde Hustru blev opmærksom på at jeg skulle 
handle, sendte hun hurtigt en indkøbsseddel med 
svenskerhyggeting som Oboy chokolade drik, Bilar og Marabou 
chokolade i flere varianter, og faktisk også noget mad som ikke kan 
købes i Danmark til vores kræsne 

lille kat. Helt af egen drift fandt jeg også forbi Systembolaget og 
købte et par flasker rødvin, bare for hyggens skyld. En jævnt rolig 
dag. 
  
Jeg besluttede inden afrejsen ikke at medbringe en køleboks, fordi 
den bare ville blive en strømsluger, jeg havde jo klart forventet at 
sejle for sejl og oplade med solcellen, og kun tilslutte land strøm 
hvis nærmest handler om liv eller død. Derfor har jeg så heller ikke mælk, smør eller fersk kød med 
på turen, men køber det hvor jeg når frem. Det bliver hurtigt en vane at undvære, men så meget 
desto bedre når jeg som i dag kunne købe frisk kød og mælk. Alt dette mest for at fortælle at jeg 
stadig ikke har været tilsluttet land strøm. Min lille 50 watt kinasolcelle til 532,- dkr. har fået sin 
ilddåb og bestået med bravur. Naturligvis sparer jeg på forbruget, men jeg skal stadig dagligt lade 
på både mobiltelefon og tablet. Jeg har også elektriske pumper til forbrugsvand, både ferskvand 
og søvand. På havet er min VHF, min kortplotter og et repeater instrument altid tændt, og min 
tablet bruges også her som tillæg til kortplotteren. Så der er altså et forbrug som solcellen fint 
dækker. Hvis jeg hertil skulle lægge forbruget til køleboksen, ville land strøm være en 
nødvendighed. 
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 Her til aften er vinden begyndt at løje af, fra i eftermiddags at være på +14 ms, tror jeg den er 
nede på 8 - 9 lige nu kl. 21. Det betyder at min rejse fortsætter i morgen og jeg håber at tage den 
sidste overnatning i Falsterbo. 
  
 Dag 7. 
Kald det hvad i vil, og ja! Et stykke af vejen følte jeg mig som lidt af 
en tøsedreng. Jeg var rigtigt meget i tvivl om jeg skulle sejle eller ej i 
morges, og jeg kunne se på flere andre at de havde det på samme 
måde. Ved siden af min lille Accent 26 ligger et monster på 51 fod 
med 6 voksne mænd ombord, det er tyskere, og hvis jeg har 
forstået diskussionen rigtigt ville de over Østersøen til Tyskland, 
men beslutningen blev taget over en diskussion og en del fagter, de 
sejlede omkring kl.10. Flere andre havde brugt en del tid på at stirre 
ud over havet i løbet af morgenen, inden de besluttede enten at blive i havn eller sejle.  
Jeg havde aftalt med min hustru at jeg også blev i Ystad endnu en overnatning, men da klokken 
rundede 13 syntes jeg at vinden og bølgerne havde lagt sig så meget at jeg også stak til havs.  
  

Det blæste stadig ... meget, og bølgerne var stadig store, periodisk kunne den lille Yanmar motor 
kun lige trække båden afsted med halvanden knob, og følelsen af at 
stige op på et bjerg og falde ned på den anden side beskriver ret 
godt hvordan båden hoppede op og ned på bølgerne. Der har 
været nogle indslag i FB gruppen om utætte luger, jeg melder mig 
under fanerne. Jeg så meget vand, ikke dryppe men løbe fra lugen 
og ned i motorrummet, men det hjalp sikkert med at holde 
motoren afkølet. 
Efter nogle mil med meget langsom fremdrift besluttede jeg at 

sætte sejl og udnytte vinden, selvom min kurs egentligt var direkte op i vindøjet, ville jeg bare 
krydse. Det resulterede blot i en omvej på 5 - 6 sm til ingen verdens nytte. 
  
Jeg ankom til Gislöv Lage efter kl. 21, så det var bare om at få fortøjet, lavet mad og under 
bruseren, og så til køjs.  
  
Dag 8, 
Hvad skal Jeg skrive andet end: Sidste rejsedag og endnu en dag stik op i vindøjet og for motor. No 
offence men jeg begynder at forstå hvorfor LM bådene blev så populære, de kunne jo netop 
bruges både til sejl og motor, en Accent er mest til sejl.  
  
Efter Falsterbo Kanalen, som jeg anløb 5 minutter inden bro- 
opluknings tid, lagde vinden sig helt og aldeles. Ud over lidt 
fragtskibe i trafiksepareringen skete der ikke meget resten af 
dagen. 
  
Jeg så ret mange sejlbåde, langt de fleste for motor, men enkelte 
(med rigtig god tid) holdt stædigt fast i brugen af sejl, og bevægede 
sig derfor kun langsomt fremad. 
  
Jeg anduvede min hjemhavn Vallensbæk kl.ca. 17:30 Igen! Tak fordi I læste med. 
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Hver medlems båd vil til foråret modtage en stander gratis (hvis du har husket at betale kontingent) 

fra klubben. Samtidig vil I modtage et antal nyudviklede ”reklame foldere”. Dem vil vi bede jer om 

at have i båden så I kan udlevere folderen til potentielle medlemmer, som I møder på jeres 

vej/sejlads. 

 

 
Har du/I husket at kontrollere skroggennemføringerne, hvis du skal ligge i vandet i vinter? 
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Moderne reb og linjer. 
En af de ting som jeg har fået ud af at være gast på nyere store kapsejladsbåde har være at der er 
man ofte i forkanten af udviklingen af nye produkter. Samtidig bliver de kvalitetstestet på den 
hårde måde. Man ser hurtigt hvad duer og hvad der aldrig kommer til at virke. 
 
For snart en del år siden gastede jeg på en Dynamic 35RC, som efterhånden var blevet opdateret 
kraftigt. Den havde fået kulfiber mast og en del andre forbedringer. En forbedring som fulgte med 
masten, var at agterstaget og backstagene var lavet i Dyneema reb i stedet for den normale 
stålvire. Vi gasterne kiggede noget undrende på dette, skulle 5 mm plastiksnor kunne erstatte 
stålvire? Efterhånden blev vi overbeviste og den ultimative test skulle ske ved årets sidste 
kapsejlads, Stelton Cup på Øresundet i oktober. 
 
 Og som ofte før, blæste det en halv pelikan. Vi kørte som toget, mange gange mere i gennem 
bølgerne en over dem, og båden fløj frem og der var rigtig hård belastning på hele udstyret. Og på 
den sidste lænser havde vi fået spileren op og tonsede afsted med 15+ knob, når der lød et brag, 
agterstaget hang og flagrede og toppen af masten hang faretruende ud til siden.  
 
Vi skynder os at falde af og få spileren bag ved storsejlet og ned. Var det denne sk…de plastiksnor 
som var gået af? Nop, det var den stål-sjækkel, som forbandt staget til block-systemet til at 
strække det, som havde givet sig. Vi skyndte os at finde en ny sjækkel og koble blokken til 
agterstaget igen, hejse spileren og sejle først i mål. Jeg var blevet overbevist om styrken i det 
moderne tovværk. 
 
Efterfølgende har jeg set og oplevet det moderne tovværk på flere store sejlbåde. Med indlysende 
kvalitetsforbedringer i forhold til tykke tov og tunge vire. Men prisen har været ret høj, så det har 
ikke været aktuelt at købe tov i den kvalitet til Von. Men nu er tiden inde. Prisen er faldet stille og 
rolig så nu kan det lade sig gøre at få Dyneema fald til rimelige penge og måske også begynde at 
spekulere i at udskifte agterstaget. 
 
Generelt kan det siges at med moderne tovværk i høj kvalitets Polyester og Dyneema kan man 
lave forholdsvis billige, men kraftige opdateringer af vores Accenter. I langt de fleste tilfælde kan 
man også gå ned både en og to størrelser/tykkelser i forhold til ældre tovværk.  
 
Mine råd er: Køb red fra de kendte fabrikanter der hvor du kan fremskaffe alle data på produktet. 
Lad være med at købe reb med over 5% fortøjning under arbejdsbelastning, gerne under 2%. Og 
gerne rør ved det før du køber. Der laves meget forskellige overflader på rebene, som er beregnet 
til forskelligt brug.  
 
Mærk derfor gerne på rebet og snak måske med sælger om hvad du skal bruge rebet til. 
Brudstyrken er sikkert rigelig hvis I køber reb fra kendte producenter. Den bør i alle fald ligge tæt 
på 2 ton eller højere (dyneema) hvis det drejer sig om 8 eller 10 mm linje. 
 
Her kommer der lidt tabeller for de mest almindelige linjer på båden fra en af de store fabrikanter. 
Disse tal/parametre kan nemt overføres til andre fabrikanter.  I kan finde denne information og 
meget andet her: http://www.lirosropes.se/default.aspx under ”Goda råd/Tågtabellen”.  
 

http://www.lirosropes.se/default.aspx
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Her er deres anbefaling for cruising: 

 
 

Som I kan se, er det kun skøderne som de rekommanderer som 10 mm, resten er i 8 eller 6 mm. 
Det er rigeligt efterhånden. At skøderne rekommanderes i 10 mm er nok mest fordi at det er 
behageligere at håndtere frem for en 8 mm linje. Husk dog at spilaflasterne kan få problemer med 
at holde fast på linjen hvis den e slidt til på en 10 mm linje og nu skal til at holde fast på en god 6 
mm linje. Det kan kræve at aflasterne byttes ud samtidig med overgang til nye og bedre reb. 
Beskrivelse af Liros produkterne findes her: 
http://www.lirosropes.se/pdf/LIROS_Katalog_2016_swed%20150.pdf 
 
 
Her er beskrivelsen af Liros Herkules, en linje som fås rigtig mange steder, Og der findes linjer i 
samme kvalitet fra de andre store fabrikanter: 

http://www.lirosropes.se/pdf/LIROS_Katalog_2016_swed%20150.pdf
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Det som er det vigtige er at linjerne ikke strækker sig under normal belastning, samt at 
brudstyrken er høj. En 8 mm Herkules har en brudstyrke på 1600 kg, det er nok ikke den store 
risiko for at vi kommer tæt på den ved normal sejlads. 
Men vil man bruge noget mere avanceret, så findes der også gode muligheder for det. Og det er 
nu muligt at finde 8 mm fald med Dyneema kerne til under 1000 kr. i længde til Accenten.  
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Her kommer Liros rekommandationer for den mere avancerede båd/sejler: 

 
 
Alle linjer er nu nede på 8 og 6 mm. Og lidt detaljer om Liros Racer: 

 
En 8 mm linje med Dyneema kerne har brudstyrke på knap 4 ton og strækker sig under 1,5% ved normal 
belastning. Næppe noget som vi kommer at afprøve ofte på vores Accenter.  
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Men ved at have gode fald som ikke strækker sig og som sidder faste i aflasterene, så kan man pludselig 
begynde at arbejde med faldspændingen og justere forligsspændningen på storsejlet og genuaen, alt efter 
vindstyrke. Det giver ligesom et ekstra gear når man er ude at sejle, og gør det hele lidt sjovere. 
Her er en kort beskrivelse om de nye rebtyper fra en anden fabrikant: 

 
 
Ud over Liros og Poly Ropes findes der Marlow https://www.marlowropes.com/product-
finder?f%5B0%5D=field_categories%3A23 og Maffioli https://www.columbus-marine.dk/wp-
content/uploads/2017/01/Produkt_Maffioli.pdf og sikkert mange flere gode fabrikanter.  
Men som sagt, udskiftning af fald, skøder og kontrollinjer, er en relativ let måde at opdatere 
Accenten uden at behøve at snakke med bankrådgiveren. Og her er det muligt at tage tingene i en 
stille takt, et reb ad gangen. 
 

Loops og Soft-sjækler. 
I takt med at rebene er blevet (meget) stærkere, er man begyndt at bruge dem til flere ting. Et par 
af disse anvendelser er ”soft-sjækkel” og ”loop”. Dermed kan man erstatte stålsjækler i rigtig 
mange tilfælde. De kan bruges til at montere blokke på rælingsliste og andre stæder på båden. 
Eller koble skøder til sejl eller sejl til rullen. Fordelen er meget mindre slid på båden, intet brug af 
værktøj og fleksibilitet. Ulempen er at de ikke kan monteres på skarpe kanter. Omvendt så laver 
de ikke mærker i båden.  
 
 
 
 

 
 
 

https://www.marlowropes.com/product-finder?f%5B0%5D=field_categories%3A23
https://www.marlowropes.com/product-finder?f%5B0%5D=field_categories%3A23
https://www.columbus-marine.dk/wp-content/uploads/2017/01/Produkt_Maffioli.pdf
https://www.columbus-marine.dk/wp-content/uploads/2017/01/Produkt_Maffioli.pdf
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Her er nogle eksempler på produkter: 
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Brug af loop på en block 

 
Normal blok monteret med soft-sjækkel 
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Normal soft-sjækkel med ekstra låsning af løkken: 

 
Rigtig gode produkter som kan bruges til alt muligt ombord. Her har prisen også været et problem, 
om end den også er nedadgående. Og der findes også en anden løsning. En lille søgning på 
Youtube viser at det er ret let at lave en soft-sjækkel eller en loop selv. Så jeg prøvede mig lidt 
frem og købte en rest af Dyneema reb og gik så i gang. Resultatet kan ses her. 
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Hjemmegjorte sjækler og loops: 

                 
Og prisen per sjækkel er ca. 8 kr. i materiale og 10 minutter i arbejdstid.  
Et sted hvor jeg er gået over til soft-sjækkel er hvor jeg ”forbinder” skøderne til genuaen. Nu 
bruger jeg en lille soft-sjækkel som jeg trækker gennem øje i skødet og gennem ringen i sejlet. 
Lynhurtigt og sikkert, og så er der ikke noget som hænger fast når jeg slår over og genuaen skal 
rundt. 
Splejsede skødeender med sjækkel: 
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Både i toppen og bunden af genuaen bruger jeg nu soft-sjækkel til at forbinde sejlet til 
rullesystemet. Største fordelen er at jeg kan skifte sejl let og hurtigt uden brug af værktøj. 
 

Ringe i stedet for blokke. 
Og det sidste som jeg vil snakke om er de ringe som alle de store fabrikater af blokke nu tager 
frem og i mange tilfælde kan erstatte blokke. De kan erstatte blokke der hvor du ikke justerer hele 
tiden. Fordelen er meget lavere vægt, ingen bevægelige dele, nemt at montere på forskellige 
måder, de kan tåle meget højere belastning og klarer meget bedre at der er forskellige vinkler på 
ind- og udgangen af linjen i forhold til ringen. En blok består af mange dele og den er ikke stærkere 
en det svageste led. Jeg har set mange fine blokke eksplodere under belastningen. Igen på store 
kapsejladsbåde og under belastning, som ligger langt over det som vi kommer i nærheden af på en 
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Accent, men alligevel.  En blok er sjælden glad for at linjen som løber i den, har forskellige vinkler 
sidelæns, på den ene side i forhold til den anden.  
Et eksempel på en sådan ring: 

 
Ringene findes hos Harken, Ronstan, danske OH, italienske Antal og flere. 
Jeg bruger dem allerede flere steder på Von og kommer at øge brugen af dem i fremtiden. Til 
eksempel har jeg nu en ring hængt med soft-sjækkel i mastetoppen til spilerfaldet. Tidligere havde 
jeg problemer med at faldet løb meget trægt pga. tykkelsen på faldet og at blokken ikke var så 
glad for sidelæns træk. Faldet blev udskiftet til 8 mm kvalitets linje og blokken til en ring. Og nu 
løber det hele meget bedre. Et andet eksempel er mine Barberhal (bruges til at kontrollere spiler-
skødene), som har fået indsplejset en ring som spilerskøderne løber igennem.  
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Barberhal med ind splejset ring: 

  
 

Det var lidt hvad jeg havde at fortælle jer om brug af de nye materialer som kommer frem i lind 
strøm i øjeblikket. Det er bare at gå på opdagelse og gøre jeres egne erfaringer. 
 
God vind, Pall Jonsson, Von, D-279 
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Verona i havnen på Femø under sommerturen rundt om Sjælland 
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Accenten bliver elektrisk. Del 1. 
God vind, Pall Jonsson, Von, D-279 

 
Oline under sejl 
 
Mange af jer kender sikkert til udfordringen med lunefulde Yanmar YSB motorer. De har også 
efterhånden kørt i mange år og er muligvis ikke altid blevet vedligeholdt som de skulle. Men det er 
en anden historie.  
 
En strejkende motor kan gøre hvilken som helst sejltur til en spændende oplevelse, og tage lysten 
fra folk som ønsker at bare kunne hoppe i båden og tage en kort tur. At vedligeholde en gammel 
motor kan blive dyrt og kræver lidt teknisk snilde. 
 
At montere en ny dieselmotor er selvfølgelig en mulighed, men så står man egentlig med de 
samme opgaver foran sig hvad gælder vedligeholdelse og kontrol. Derfor er der flere som har 
tænkt på at en elmotor var et alternativ. I øjeblikket sker der eksplosiv udvikling på området, både 
hvad angår motorer og i særklasse på batterierne. Et system med elmotor er selvfølgelig ikke 
vedligeholdelsesfrit, men næsten. Man skal selvfølgelig behandle batterierne efter forskrifterne og 
det er næsten alt som der skal tænkes på.  
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Derudover har man fordel af en fuld kraft fra første omdrejning, og ingen risiko for at motoren går 
ud mit i kritisk manøvre. Og så er fremføring med elmotor næsten lydløs.  
Ulempen er selvfølgelig at distance for motor afhænger direkte af ampere timer i batterierne og at 
de bedste batterier stadigvæk er ret dyre. Men prisen falder hurtig efterhånden som der kommer 
større og større fokus på området. 
 
Der findes allerede firmaer som satser helhjertet på at udvikle pakkeløsninger med motor, 
batterier, regulatorer og ladere og så findes der muligheder for at købe stumperne som ”Gør det 
selv” løsning. Eksempler på færdige løsninger kunne være Torqeedo: 
http://www.torqeedo.com/en  
Torqeedo arbejder allerede samen med flere bådfabrikanter og danske Jefa ror-fabrikken. Se f.eks. 
den geniale løsning som de har lavet til en Hanse 315 
https://www.youtube.com/watch?v=8oEDUdEDdnw 
Af andre fabrikanter kan nævnes svenske Greenstar: 
http://greenstarmarine.se/ 
Greenstar undersøger i øjeblikket på pakkeløsninger i forskellige størrelser til Accenten. 
Der findes en Facebook gruppe, som omhandler montering af elmotor i både: 
https://www.facebook.com/groups/1249008408479789/ 
 

2 Accenter uden motor 
2 Accenter har valgt at satse på den elektriske løsning. Den ene, Oline, Roskilde, bliver 
sandsynligvis pakkeløsning. Og den anden, Soffie Olivia, Vedelev, får en ”gør det selv” løsning. Det 
bliver rigtig spændende at følge deres rejse til at blive elektriske. Her er lidt billeder fra dengang 
motoren blev hivet ud af Oline. Der var flere Accent ejere som nød godt af dele fra motoren. 
 
 
 
 

 

 
Motoren ude 

http://www.torqeedo.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=8oEDUdEDdnw
http://greenstarmarine.se/
https://www.facebook.com/groups/1249008408479789/
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Og så skal vi til at pille deler af den til andre Accenter 
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Og endelig et tomt motorrum, klart til forberedelse for elmotor 

 
Del 2 af denne artikel kommer i et senere Accent blad. 
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Anders Houmøller, Sofia Olivia, Veddelev  
Elektrisk fremdrift 
Under klimatopmødet COP15 i 2009 kørte jeg CO2 e-race gennem de københavnske gader i 
egenudviklet elbil. Vi var rigtig mange forskellige elbiler repræsenteret den dag, både de store 
bilproducenter og de mindre som mig, som var gået all-in på ny og spændende teknologi. Elbilen 
som jeg havde udviklet var baseret på karossen fra en 2 personers mikro Smart-bil oprindeligt 
lavet af Mercedes. Drivlinjen som var implementeret bestod af en specialfremstillet AC 
induktionsmotor (samme motortype som Tesla anvender) der sammen med den eksisterende 
gearkasse var låst fast i 4. gear. Dem der stadigvæk har en bil med manuelt gearskifte – prøv at 
starte bilen og køre direkte i 4. gear!? Det går ikke rigtigt. Men det gør en elmotor fint - fordi den 
har alle kræfter til rådighed fra start.  
Elbilen kørte videre og nogle år senere godkendt, men 
projektet blev skrinlagt på grund af ændring i 
registreringsafgiftsloven, som gjorde det dyrere at 
købe elbiler og derved var det økonomiske 
incitament til at videreudvikle forretningen ikke stort 
nok.  
 
Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.  
Projektet har affødt en masse hands-on og knowhow om batteri-og 
motorteknologi, som vil kunne anvendes i forbindelse med elektrificering af Accenten fordi elbilen 
nemlig ikke er ret meget anderledes end 
en elektrisk sejlbåd. Den består af nemlig 
af præcis de samme to overordnede dele: 
batteri (lagring) og motor (afsætning).  

Fra bil til båd 
Vi erhvervede vores Accent (Sofia Olivia) i 
december 2016 og efter lidt 
istandsættelse havde vi fornøjelsen af at 
sejle Sjælland rundt (på indersiden). Det 
var vores første familietur med både børn 
og hund ombord, så vi tog det stille og 
roligt. Faktisk mødte vi formanden for 
Accent-klubben og hele slænget i Rørvig. 
Rigtigt hyggeligt. Det var en pragtfuld tur 
og motorproblemer gik vi da heller ikke 
helt fri for. Allerede første dag på ferien 
startede ”Tøffe” (Yanmar motoren) med 
at kalde broen op. Det viste sig at kæden 
til den manuelle start havde raslet sig løs 
og bankede og larmede, så vi på et 
tidspunkt troede at båden faldt fra 
hinanden. Hold da op et spektakel. Af 
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med kæden og videre. Efterfølgende var vi ude for at motoren slet ikke ville starte, men det var på 
grund af et dårligt strømkabel. Og sådan kan man blive ved.  
Man må nok bare sande at dieselmotoren ikke længere er fabriksny og selvom at vedligeholdelse 
og service kører efter bogen, så trænger de fleste originale Accent motorer nok til en ordentlig 
hovedrenovering, hvis man vil sikre sig en 
driftsstabil dieselmotor nogle år frem.  

R.I.P Tøffe 
Med kærligheden til elektrisk fremdrift og 
stilhed når man sejler, var valget ikke så svært. 
Udsigterne til et system der er enkelt, stabilt og 
ikke kræver vedligeholdelse og som samtidig 
hverken larmer, sviner eller lugter. What not to 
like?  
Vi sagde farvel til Tøffe. 

Zaaap! 
Til elektrisk fremdrift af Accent kan man vælge at have motoren udenfor båden eller indenbords.  
Der kan være forskellige fordele og ulemper ved de enkelte løsninger, men den mest åbenlyse 
fordel er at genbruge det eksisterende stævnrør i stedet for at skulle lave konstruktionsmæssige 
ændringer eller forstærkninger i skroget. Det giver samtidig også den fordel at motor let kan 
efterses eller udskiftes uden at båden skal på land.  
Elmotorer er gode til at udnytte energien. Faktisk op til 95% af energien bliver omdannet til 
rotation kontra dieselmotoren på omkring 30%. Resten bliver omdannet til varme. Selvom 
elmotorens varmespild ikke er specielt stort, så er det nok til at udgøre en trussel. Varme 
magneter gør at motoren ikke yder optimalt og er temperaturen alt for høj, kan magneterne tage 
skade og slutteligt kan isoleringen på kobberet i motoren smelte og kortslutte. Derfor bør der 
være køling (luft eller vand) hvis motoren skal bruges over en længere periode. 
Når man arbejder med elektrisk fremdrift kan man ikke altid bare regne over til hestekræfter, da 
motorerne arbejder vidt forskelligt. Men havnemanøvren, hvor der kræves øjeblikkelig standsning 
er et godt eksempel, da man med en elmotor vil kunne standse meget hurtigt, da kraftmomentet 
er til stede med det samme, uden at man skal have dieselmotoren op i 3.000 omdrejninger inden 
at der sker noget. 
En elmotor kan bygges i den størrelse man ønsker og hvor meget kræver Accenten egentlig 
kræver, det kommer helt an på om man sejler fjordsejlads eller hård havsejlads med masser af 
vind og bølger. 
Man kan regne med at 1kW pr. ton under rolige forhold uden vind og bølger kan opnå 90% af 
skroghastigheden. Det er et fint udgangspunkt at regne med og til mere krævende forhold, skal 
man regne med 2kW pr. ton. Accenten vejer 2,5 ton, så det vil kræve en motor mellem 2,5 og 5 
kW der skal være i stand til at levere effekten kontinuerligt – og ikke kortvarigt. Mange løsninger 
opgives desværre ikke altid helt korrekt. 
Uden at skulle gå alt for meget i teknik, så er de mest anvendte elektromotorer til maritimt brug 
typisk AC-induktion eller PMAC/børsteløse motorer, som er vedligeholdelsesfrie – sådan næsten 
altså. I motoren sidder der lejer som skal skiftes, men først efter rigtig mange driftstimer, såfremt 
kvaliteten af motoren er i orden. Der er dog en bestemt type motor man helt skal undgå og det er 
dem med børster. Dels skal børsterne udskiftes, men de har også den ulempe at de gnister når de 
kører - og ombord med brandfarlige væsker er det et stort ”nej-tak” herfra. 
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Hastigheder og rækkevidde 
Den grundlæggende fysik giver at for hver knob båden øges med, fordobles energibehovet. Dette 
ses illustreret ved følgende diagram, som tager udgangspunkt i 1kW/ton under rolige forhold-
forudsætningen (ingen vind/bølger). Det dobbelte skal forventes ved bølger og vind for de enkelte 
hastigheder, hvor der regnes med 2kW/ton. 
Ligesom med dieselmotoren handler det om at finde en fornuftig hastighed der giver den mest 
økonomiske sejlads. Denne hastighed kunne klassificeres som et sted mellem 4,5-5 knob.  

 
Hvor meget batterikapacitet kræver det at sejle 1 sømil ved 4,5 knob under rolige forhold 
(1kW/ton)? 
Energiforbruget vil ifølge ovenstående diagram ligge på omkring 1,3kW (med et hav af forbehold 
naturligvis). 
Men tager vi udgangspunkt i de 4,5 knob vil 1 sømil / 4,5 knob tage 0,22 timer (13 minutter) og 
forbruge 0,288kWh. Sejler man 20 sømil, giver det 20 sømil x 0,288kWh = 5,76kWh. Igen ved 
bølger og vind må påregnes det dobbelte. Ellers tager man 1 knob af farten, så forlænges 
distancen.  
Heldigvis for os sejlere er sejlene og ikke motoren den primære drivkraft. Er det omvendt, bør man 
overveje om dieselmotor og ekstra tanke ikke er en bedre løsning. 

Vægt ud – vægt ind 
Tøffe vejede min. 100 kg. Hertil kom brændstoftanken (med indhold) på 30 kg, diverse rør, 
slanger, håndtag, 5kg. 2 x 70 Ah batterier 42 kg. Vi har indtil videre fjernet ca. 177 kg. Selve 
elmotoren forventes at veje omkring 20 kg, inkl. beslag og styreenhed. Den resterende vægt på 
157 kg kunne derfor bruges på batteri, svarende til 20 kWh uden at vægten (eller fordelingen) og 
derved stabiliteten i båden vil ændre sig. 
Ud fra beregningerne vil et 20kWh batteri være i stand til at tilbyde motorsejlads af 35-70 sømil 
afhængig af forhold. Og for de flestes vedkommende, vil et mindre batteri også kunne gøre det. Til 
sammenligning vil et traditionelt 12V driftsbatteri på 70Ah kun have 0,8 kWh i kapacitet. Det siger 
lidt om forskellen. 
Kigger man på distancen med den gamle diesel-løsning og antager et forbrug på ca. 1,5l/timen og 
at de sidste liter ikke er mulige at hente fra tanken, giver dette en driftstid på (tank 22 liter / 1,5 
liter) 14,6 timer ved 4,5 knob = 65 sømil (og meget ondt i ørene bagefter efter 14 timers sejlads 
med dieselmotor…) 
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Bly er noget man har i kølen – ikke i batterierne 

Vælger man AGM/bly-batterier skal man kun regne med 60-80% af den oplyste kapacitet. I værste 
fald endnu lavere. Forklaring skal findes i at kapaciteten går tabt under store afladninger og deres 
dårlige evne til at dybdeaflade. Kapaciteten er typisk oplyst under en 20 timers afladningskurve og 
aflader man dem i løbet af et par timer fordi de benyttes som elektrisk fremdrift, så har man ikke 
den kapacitet man ellers troede man havde. Dertil har de kortere antal afladninger (ca. 1.000) og 
så er de også helt flade (0%). De selvaflader meget hurtigt, hvilket betyder at de eks. ikke kan stå 
vinteren over uden at være flade.  

Baserer man sin løsning på et ordentligt Lithium batteri, så kan man se frem til et batteri der kan 
klare mindst 2.000 afladninger og stadigvæk have 80% kapacitet tilbage (i runde tal). Den eneste 
ulempe ved Lithium batteriet er prisen, men set over den lange bane, er batteriet billigere, da det 
ikke kræver udskiftning ligeså ofte som det almindelige batteri vil kræve og som sidegevinst vil det 
både fylde og veje mindre end bly-batteriet – og derved mere kapacitet på samme plads. En win-
win. 

God elektrificering af jeres både 

Vi er allerede i gang – og vi håber at der er flere der følger efter. Hvis nogen går med de samme 
tanker og har brug for råd og vejledning står jeg gerne til rådighed for klubbens medlemmer. I 
skrivende stund findes der ikke noget endeligt overslag over økonomien i projektet, men ud fra de 
tekniske specifikationer, som der designes efter, bliver det en markant billigere og bedre løsning 
end hvad man ellers finder hos de etablerede firmaer. 

God jul, godt nytår og bedste elektriske sejlerhilsner  
Sofia Olivia, Veddelev 
 
 
 
 

 


