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Forord 
 
I denne logbog  fortælles om FDF Viborg Fælles Sejladsarbejde for året 2002.  
Året havde en række højdepunkter: 
 

• Vores nye flagskib af typen Stormegin blev leveret fra værftet i Marstal den 20. april.  
Fartøjet blev døbt Freja under en højtidelighed i Ungdomshuset og senere på dagen 
søsat. Ved ankomsten til Flådebasen blev Freja mødt med kanonsalut hvorefter der var 
spidstegt gris og jomfrusejlads. Ca. 100 mennesker deltog i arrangementet. En måned 
senere fik vi en ny ledsagebåd, Gummi-Tarzan (YAM 250T med 4 HK Yamaha-motor). 
Fartøjet tilknyttes særligt Freja idet den kan stuves under bundbrædderne. 

  
• To af vore megin-joller fik en kraftig overhaling:   

o Røskva fik nye opdriftstanke, topcoat indvendig, samt tofter. Sejlklar 1. juni. 
o Tjalfe blev fik nyt træværk, opdriftstanke og topcoat. Sejlklar 1. august.  
  

• I juli var 6 deltagere fra kredsene Viborg 1, Vestervang, Finderuphøj og Vinkel på Raid 
Finland – en kapsejlads fra Helsingfors og ca. 200 km østpå i skærgården. Det blev også 
til deltagelse i Lovisa small Ships´ Race hvor Freja vandt og fik vandrepokalen med 
hjem. 

 
• I slutningen af august vandt Tjalfe  Megin-Bowlen med skipper Michael Hedager og gast 

Christian Maigaard i farvandet ud for Strynø.  
 
 
Det blev således et år med aktivitetsniveau og resultater uden sidestykke. 
 
Vi håber at kunne fastholde og udbygge niveauet i 2003 med et vellykket forsvar i Finland af 
vores hårdt tilkæmpede pokal og fornyet deltagelse i Raid Finland  
Som vindere af Megin-Bowlen følger forpligtigelsen for det følgende års værtskab af Megin 
Bowlen. Dette arrangement forventer vi afholdt i august på Hjarbæk Fjord ved Tårupgård 
Ungdomsskole. 
Endelig vil vi søge det daglige sejladsarbejde styrket ved udgivelse af en Sømands Bog. Bogen 
udleveres til alle FDFere som deltager i sejladsarbejdet. I bogen noteres samtlige sejladser ejeren 
deltager i og gives vigtige informationer. 
 
Vi ser således frem til den kommende sæson og siger hjertelig tak for samarbejde og opbakning i 
det forløbne år. 
 
 
Ole Nagel           Henrik Nicolaisen          
FDF Viborg 1    FDF Overlund  
Sejladsleder        Redaktør af Logbogen        
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Uddrag af aktivitetskalenderen 2002 
 
23. februar var to ledere i Marstal for at besigtige den nybyggede Stormegin og betale den 
resterende sum for købet. 
 
14. april deltog Sjøtrollen i netværkets tumlingestævne  og sejlede folk mellem Nørresøvej og 
Campingpladsen i Søndersø. Sejlklubbens ledsagebåd ”Henrik” var også lånt til lejligheden. 
Inden stævnet havde vi indkøbt 5 veste (20-30 kg) samt 10 veste (30-40kg) så alle tumlinge 
havde korrekte størrelser.  
 
20. april ankom vores nye Stormegin (se under Stormegin). Samme dag kom Ella i vandet. I 
de følgende dage blev især Freja afprøvet under forskellige vindforhold. Det bevirkede at en 
del slæder i storsejlet måtte skiftes, samt beslaget i sprydstagen. 
 

 

Navngivningsfesten 20. april  

Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel 

 
9. maj havde vi første åbne sejladsaften. Det blev til sejlads med Freja og Sjøtroll. 
 
16. maj agerede Freja slaveskib, ledsaget af Sjøtroll, i Søndersø i forbindelse med Søndre 
Skoles Emneuge omkring Slavehandelen. Samme aften var der åben sejladsaften, hvor vi fik 
besøg af vores forbundssekretær, Peter Jeppesen. 
 
18. – 20. maj var Freja på Pinsetogt fra Horsens, via Snaptun til Juelsminde med 6 mand fra 
Viborg 1. kreds, Finderuphøj og Overlund. Under togtet havde vores nye følgebåd: YAM 250 
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med en 4 HK påhængsmotor, sin jomfrusejlads.   
Samtidig var Ella i Limfjorden, mens der hjemme blev arbejdet ihærdigt på at klargøre 
Røskva og Tjalfe.  
Alle kanoer var samtidig udlejet. 
 
 

 

Freja på Horsens Fjord 
Foto: Bjarne Lohmann, FDF Viborg 1. kreds 

 
21.maj leveredes kanoerne for sent tilbage af Viborg Seminariet. Dette medførte at Overlunds 
væbnere kom ud i  Ella og Sjøtrollen. 
 
23. maj var der åben sejladsaften. Deltagere fra Viborg 1 kreds (1), Overlund (3), Vestervang 
(5) og Finderuphøj (1), i alt 10 personer. 
 
24. maj have lederne i Overlund en hyggeaften til søs. Der blev sejlet i Freja og Ella. 
 
28. maj var Tumlingeklassen og ledere fra FDF Overlund (25 personer) på rundtur i Nørresø 
med Sjøtroll og Stormegin på slæb. 
 
29. maj var Tumlingeklassen og ledere fra FDF Viborg 1. kreds (25 personer) på sejltur med 
Stormegin under sejl. Med Sjøtrollen blev udskiftningsmandskab bragt ud så alle fik en 
sejltur. 
 
30. maj havde Finlandsholdet fortræning om eftermiddagen. Om aftenen åben sejladsaften 
med 16  deltagere. 
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Prøvesejlads af YAM 250T  
Foto: Henrik Nicolaisen, FDF Overlund 

 
2. juni: Tjalfe blev færdig med indvendig topcoat og poleret udvendig. Transporteret til 
Nørresøvej for at blive apteret (essing, langrem, tofter, bundbrædder og mast) – et arbejde 
som forventes at strække sig langt ind i sommerferien. 
 
3.juni: Michael sejlede om eftermiddagen i Freja med mandskab til Limfjordstogt. Om 
aftenen var Freja ude igen denne gang med Finlandsholdet (3 personer). FDF Vestervang var 
ude med 2 kanoer. FDF Stoholm lånte 13 veste til tømmerflådesejlads dagen efter. 
 
4. juni: FDF Finderuphøj ude i kanoer fra Strandparken kl. 17,00 og Overlund fra Ilt tanken 
kl. 19,00. 
 
5. Juni (Grundlovsdag) Kanoerne udlejet. Røskva fik ordnet bundmaling, og kunne søsættes. 
 
6. juni: Torsdagssejlads. Røskva søsat. Bugseret af Sjøtroll  fra Sejlklubben til Flådebasen og 
rigget her.  
 
7-9. juni: Sjøtrollen med skipper Michael Hedager på opgaver i anledning af Roklubbens  
årlige regatta. 
 
8. Juni: Kanoerne udlejet til 5.C, Søndre Skole 
 
10. juni: KFUK-spejderne stillede med 8 piger, som sejlede i Ella og Røskva samt Sjøtrollen. 
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Samme aften havde FDF Vestervang kanoerne. 
 
13. juni: Torsdagssejlads. En skødeblok knækkede på Freja under sejlads – en ny + reserve 
bestilt hos Ebbes Bådebyggeri. 
 
14. juni: FDF Vinkel havde kanoerne til arrangement. 
 
20. juni: Sidste Torsdagssejlads med 4 deltagere. I silende sommerregn blev sejlads 
gennemført med Freja. 
 
29. juni – 7. juli: Med Michael Hedager som skipper på Freja og besætning på 5 
gymnasieelever fra Viborg Katedralskole gik turen fra Sundsøre over Junget Øre, Fur,  
Nykøbing Mors og til Glyngøre. Regn, kulde og stærk vind begrænsede sejlmulighederne 
væsentligt. Dagbladet Børsen bragte senere et interview med Michael og foto af Freja for 
fulde sejl ind i Nykøbing Mors havn. 
 
10. – 24. juli deltog Freja med besætning på 6 mand fra Viborg 1, Finderuphøj, Vestervang 
og Vinkel i Raid Finland ( se logbogen fra turen). 
 

 

Freja i Den Finske Skærgård 
Foto:  Tom Schou, FDF Vestervang. 

 
26. juli var Tjalfe på prøvesejlads  i Lillebælt efter endt renovering. Vandtætte rum 
indbygget, ny topcoat indvendig samt langrem, essing, tofter og fordæk fornyet. Monteret 
med topsejl og stage. 
 
27. juli forsatte Tjalfe med sejlads i Limfjorden ud for Virksund med Tom Schou og Brian 
Schjøtler ombord. 
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Michael lakerer Tjalfe.  
Foto: Henrik Nicolaisen, FDF Overlund 

   

8. august var første torsdagssejlads efter sommerferien. Ella og Røskva var i gang med 
mandskaber fra Overlund og Viborg 1. kreds. 
 
15. august torsdagssejlads. Sjøtrollen sejlede Christian og Anders fra Overlund samt Michael 
fra Finderuphøj ud til midten af søen hvorfra de svømmede ind. Vindstille og temperatur 
omkring 25 grader.  
 
16. – 18 august deltog Freja i Verdensmesterskabet for Sjægter på Hjarbæk Fjord. Mandskab 
fra Viborg 1, Overlund og Finderuphøj. Det blev til en 3.plads i den åbne klasse og en 
kollision med en Sjægte fra Struer. Freja fik knust fenderlisten to steder i bagbord side. Ingen 
personskade. Sjægten overholdt ikke sin vigepligt. 
 
21. august var Røskva i søen med to gæster fra Viborg Sygehus, som overvejede at anskaffe 
en megin. Sammen aften var alle kanoerne og Sjøtrollen ude med ude med folk fra Viborg 1. 
kreds 
 
22. august torsdagssejlads med Ella, Røskva og Sjøtrollen. Deltagere fra Overlund (4), 
Viborg 1 (1) og Finderuphøj (1). 
 
24. august var 7 FDFere fra Overlund ude at sejle i Ella, Røskva og Sjøtrollen. 
 
29. august: Torsdagssejlads hvor Freja og Røskva kom på trailere og grej samlet sammen til 
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weekendens stævne. 
 
30. august til 1. september: Smakkestævne på Strynø med Tjalfe, Røskva, Freja og Gummi-
Tarzan. Med tre personbiler blev fartøjerne fragtet til Rudkøbing i løbet af fredagen, og 
herfra sejledes til Strynø i løbet af aftenen. Ved kapsejladserne lørdag blæste det kraftigt og 
kun formiddagens sejladser blev afviklet. Tjalfe, med skipper Michael Hedager (Finderuphøj) 
og gast Christian Maigaard (Overlund) blev nr. 1 i Megin  gruppen og dermed vinder at 
Megin-Bowlen (en vandrepokal). Freja gennemførte trods skadet sprydstage og flænge i 
sejlet. Tjalfe fik ødelagt mastefoden samt midtertoften revet af. Røskva gennemførte som 
eneste båd uden skader. Søndag sejledes retur til Rudkøbing i frisk vind fra nordvest. 9 
deltagere fra Viborg 1, Finderuphøj og Overlund. 
 

 

Tjalfe med Michael og Christian i kamp om Megin-Bowlen ud for Strynø. 
Foto: Peer Bruun, Espergærde 

 
2. september: Tjalfe og Røskva søsat i Søndersø og slæbt af Sjøtrollen til Flådebasen. 
 
3. september: Freja søsat ved Bådelauget og sejlet til Flådebasen 
 
4. september: Viborg 1. kreds på Flådebasen. Kanoer, 2 Meginjoller, Stormegin og Sjøtrollen 
til søs. 
 
5. september: FDF Overlund på besøg med 20 tumlinge. Freja, Røskva og Sjøtrollen klarede 
sejladsen. Om aftenen torsdagssejlads. Ole og Michael mødt.  
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12. september: Torsdagssejlads med Freja: Ombord folk fra Viborg 1,  Overlund samt 3 piger 
fra Ukraine, Ungarn og Letland (elever fra Silkeborg Højskoles ungdomslederlinje). 
 
15. september: Søndagssejlads med Røskva. Først med piger fra Ungarn, Letland og skipper 
fra Overlund – senere på dagen med tre seniorer fra Overlund. 
 
19. september: Torsdagssejlads med 19 deltagere fra især Vinkel. Alle Meginjoller, 
Stormegin og Sjøtrollen i søen. Af hensyn til de kortere aftener sejledes ud kl. 18,00 og ind 
igen inden kl. 20,00. 
 

 

Aftenstemning ved Torsdagssejlads på Nørresø  
Foto: Michael Hedager, FDF Finderuphøj 

 

25. september: 12 elever og lærer fra Tårupgård Ungdomsskole afprøvede Meginjoller og 
Stormegin om eftermiddagen. Herefter fulgte 20 pilte fra Overlund. Med ledere og skippere 
var 30 personer på søen samtidig. Ella, Røskva, Tjalfe, Freja og Sjøtrollen medvirkede ved 
begge arrangementer. 
 
26. september: Torsdagssejlads med Freja. Deltagere fra Viborg 1, Vestervang, Overlund og 
Finderuphøj. 
 
30. september: Røskva taget op ved nordenden af Nørresø. Sjøtrollen ledsagede. 
 
3. oktober: Tjalfe og Ella taget op ved sydenden af Søndersø. Sjøtrollen ledsagede. 
 
9. oktober: Freja tages op via Viborg Baadelaug. 
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15. oktober: Sjøtrollen tages op og Flådebasen gøres vinterklar. En megen aktiv sæson er 
slut. 
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Torsdagssejladser 
Efter at torsdagssejladserne blev indført for få år siden er de blevet en fast del af sejladsarbejdet. 
Alle planlagte aftener blev også i denne sæson gennemført. 
 
 
PR 
Løbende informeres om vores arbejde og tilbud på www.viborgsiden.dk/fdf/sejlads .  
Desuden informeres på Sejladsarbejdets sider i FDF Nyt. 
Endelig sendes med mellemrum informationer direkte til kredsene. 
Den bedste reklame får vi dog når vi sejler med vores fartøjer.  
 
 
Tilknyttet lederstab 
 
Funktion Navn Adresse Tlf.              

  
E-Mail 

     
Sejladsleder db   Ole Nagel Kommenvej 16 86 61 36 42 nagel@fdf.dk 
     
Materiel      db   Henrik Nicolaisen Nørresøvej 11 86 67 45 80 hnic@tiscali.dk 
     
Kasserer Poul Nørgaard Hirsevænget 8 86 62 51 07  
     
Leder           db Michael Hedager Gråmejsevej 25 51 80 22 89 hedager@sol.dk 
     
Leder  Tom Schou Kirkebækvej 44 25 46 61 89 tomschou@hotmail.com
     
Leder Jens Bork Gl. Randersvej 23B 86 67 53 21 jens.bork@e-box.dk 
     
Assistent Anders Kristensen Hjortehøjen 2 86 67 51 29 aek@sol.dk 
     
Assistent Christian Maigaard Plejlen 9 86 67 48 99 maigaard@fdf.dk 
     

 

 
 
Uddannelse 
Ved sejlads i andet end søer kræver FDF Landsforbundet at ansvarlig skipper har bestået 
Søfartsdirektoratets duelighedsprøve. Vi har derfor noteret os, hvilke ledere, der har beviset, 
og opfordrer øvrige til at tage det på aftenskole. I det forløbne år har 2 taget den teoretiske 
del og yderligere 2 har påbegyndt uddannelsen. Desværre er den ikke blevet udbudt i Viborg 
i år. Deltagerne har i stedet måttet rejse til nabobyerne Randers og Århus for at deltage i 
undervisningen og aflægge prøver. En beklagelig udvikling.  
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Udlån/leje af materiel 
 I lighed med tidligere år har 1. Eskadre stået for den største del af udlejningen mens vi kan 
glæde os over stigende brug fra kredsenes side af  2.- og 3. Eskadre (sejl- og motorbådene). 
 

Kredsenes brug af materiel til mødeaftener 
Tilgangen af Stormegin i april gav en kraftig aktivitetsstigning. Bl.a. er det blevet almindeligt 
nu at sejle med hele tumlinge- og pilteklasser. Beholdningen af fartøjer er også nu så stor at 
kredsene kan arrangere sejlads med alle klasser på en gang. Det blev bl.a. afprøvet af 1. kreds 
i denne sæson. 
 
 
Årets trofæer 
 

 
Megin-Bowlen vundet af Michael Hedager og Christian  

 

 
Vandrepokalen fra Lovisa vundet af Raid Finland holdet. 
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Eskadrerne 
 
1.Eskadre:   

  
Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel.. 
Farvande:  Åer og søer 
Fartøjer:   8 kanoer: Blå gruppe nr.1-4 og rød gruppe nr. 5-8. 
Personer:  Max.16  
Mobilitet:   1 kanotrailer  
Flådebase:  Kommenvej 16 
 
 
2.Eskadre:   

  
Foto: Flemming Pedersen, Finderup. 
Farvande:  Søer, fjorde og kystnære områder. 
Fartøjer:  1 Stormegin: Freja 19. 

3 Meginjoller: Ella 33, Røskva 34 og Tjalfe 35.  
   1 Optimistjolle. 
Personer:  Max.18 inkl. 4 skippere  
Mobilitet:  4 bådtrailere  
Udstyr:   4 skipperkasser, 2 gummiruller, 7 bådshager, 16 fendere m.v. 
Flådebase:  Nørresøvej 11 
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3.Eskadre:   

 
Foto: Henrik Nicolaisen, FDF Overlund 
Farvande:  Søer, fjorde, og kystnære områder. 
Fartøjer:  2 følgebåde med påhængsmotor. Sjøtroll (25 HK) og YAM (4 HK) 
Personer:  Max.6+2 
Mobilitet:  1 bådtrailer, 1 taske 
Udstyr:   2 skipperkasser, heraf 1 med bl.a. VHF, GPS og vindmåler. 

Brandslukningsudstyr, bådshager, våddragter m.v. 
Flådebase:  Nørresøvej 11 
 
 
 
 
 
Støttefunktioner:   

 
Foto: Henrik Nicolaisen, FDF  Overlund. 

 
Flådebaser  Hovedværksted 
   
Magasiner  Regnskabsafd 
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Stormegin 
 
Indsamlingen af midler til Stormegin afsluttedes i januar og nåede op på i alt kr. 219.249,-  
med 11 måneder mellem det første og sidste beløb var indgået. I januar 02 kom det sidste 
tilskud på kr. 13.249,- fra Domkirkens Forlag. 
23. februar var Ole Nagel og Henrik Nicolaisen igen i Marstal . Denne gang for at besigtige 
det færdige resultat, og for at betale det resterende beløb. Det blev endnu til nogle justeringer 
og suppleringer.  
20. april var den store dag, hvor fartøjet ankom fra Marstal og blev navngivet ”Freja” i 
Ungdomshuset. Vinderen af navnekonkurrencen i FDF Nyt, Malene Svendsen, FDF 
Vestervang foretog ritualet med at kaste rødt saftevand på stævnen, hvorefter flaget gik til 
tops til tonerne af ”Kong Kristian”. Herefter kaffe, kage og ristede pølser mens FDFs 
Orkestre underholdt og taler og gaver blev overrakt. 
Senere på eftermiddagen blev Freja søsat ved Strandparken og bugseret til Nørresø, hvor 
masten blev rejst. Under fuld sejlføring ankom den til ”Flådebasen” og blev her budt 
velkommen af kanonsalut og hilsen fra et halvt hundrede mennesker, der var mødt op. 
Resten af eftermiddagen var der tilbud om ”Jomfrusejlads”. Aftensmaden på flådebasen 
bestod af spidstegt gris og ovnbagte kartofler. I alt ca. 100 mennesker tog del i denne del af 
festen. En helt igennem perfekt dag i perfekt forårsvejr. 
 
 

 
 

Frejas jomfrusejlads på Nørresø  
Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel 
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Økonomi 
 
Den samlede nyværdi af fartøjer med udstyr er ca. kr. 570.000,- . Heraf udgør investeringerne 
i år alene ca. kr. 225.000,-  eller ca. 40%. Den aktuelle værdi (salgsværdien) er vanskelig at 
fastsætte men vurderes til mellem 65 - 75 % af nyværdien eftersom vi har 2 helt nye fartøjer 
Stormegin (Freja) og YAM 250 gummibåd (Gummi-Tarzan) og 3 velholdte meginjoller. 
Sjøtrollen og kanoerne derimod står foran renovering eller alternativt delvis udskiftning. 
Vores øvrige udstyr (telte, veste, fendere m.v.) er generelt i god stand.   
 
 
  

Vedligeholdelsesplan for vinterhalvåret 
 

1. Eskadre:  
a. Snore og mærker gås efter. Reparation af metalskrog og sæde.  

 
2. Eskadre: 

a. Freja på værft for at få udbedret kollisionsskade. Alm. vedligehold. 
b. Ella: Alm. vedligehold samt vandtætte skot i glasfiber. Blyballast 
c. Røskva: Alm. vedligehold. Blyballast 
d. Tjalfe: Alm. vedligehold. Blyballast og ny mast. 

 
3. Eskadre: 

a. Sjøtroll: Alm. vedligehold. Styrekonsol flyttes. Topcoat indvendig. Ny 
fenderliste – eller alternativt sælges til fordel for køb af RIB. 

b. Yam 250, Gummi-Tarzan: Motor til garantieftersyn.  
 
Vedligeholdelsesarbejderne foregår i vinter og forår. Se tider og steder i FDF Nyt og 
hjemmeside.  
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2. Eskadre på Nørresø  
Foto: Anders Kristensen, FDF Overlund 
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Freja i Finland  
Foto: Christer Byström, Sverige 

 


