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Hvorhen vinteren 17/18 ?

• ned i varmen

• sejle

• have god tid

Middelhavet ?

De Kanariske øer?

Karibien?

Planerne



Båden

• Fuga købt i Hamborg 
vinter 2016



Moody 31 MKII :

”…cruiser with good 
accommodation,

.. and which can make fast, 
comfortable (ocean) passages 
without overstraining short-
handed crews.” 

Motor 28 HK, dybgang 1,5 m



Båden - Udstyr

Elektrisk autopilot

Gummibåd med påhængsmotor

Solceller (2 x 50 Wp)

Elektrisk ankerspil 

Vindror (Windpilot)CQR anker med 40 m. kæde 
og 30 meter tov



Navigation

Kortplotter med Navionics søkort 
(incl tidevand)

Ipad med Navionics søkort 
(incl. tidevand) + Power bank

AIS

Oversigtskort i papir





26-6-17

Dunkerque

Dover 30-6-17



Krydse Biscayen

Falmouth 24-7-17

Brest
Camaret

Loctudy

Gijón 1-8-17

4.000 m.u.h.

100 m.u.h.

50 m.u.h.



Vejrudsigter  (kystnært)
• Vi brugte 

”windy.com” 
på PC og Ipad.

• Forbavsende 
god mobil-
bredbånds-
dækning 
næsten 
overalt

• checke varsler 
på nationale 
vejrtjenester 
på internettet 
(kunne godt 
have brugt en 
”navtex”). 



Vejrudsigter  til havs

• Gripfiler via satelittelefon
og ”onsatmail” på pc



Vejret medens vi sejlede

139 sejldage:

• 1 dag med tåge

• 1 dag med for hårdt vejr 
(hvor vi vendte om) 

• 1 tordenbyge

• 6 dage med kryds noget af vejen

• (for) mange dage med brug af motor





Havneanløb – overraskende god 
oplevelse

• Ulla melder vores ankomst 
over VHF’en og vi får som regel 
anvist en plads man kan sejle 
til med det samme

• God plads i havnene til 31’ båd 
(÷ forhåndsreservation) 

• Som regel står 
havnepersonalet klar til at 
hjælpe med fortøjning.



Havneanløb – overraskende god 
oplevelse
• Fine havneforhold – flydebroer 

med sideponton.

• Som regel også gode 
toiletforhold og god sikkerhed

• Omstændelig indcheckning på 
havnekontoret med 
fremvisning af papirer og 
udregning af havnepenge til 
faktura.



0

50

100

150

200

250

300

350

H
av

n
e

p
e

n
ge

 k
r/

d
ø

gn
Havnepenge  Fuga 2017-2018

Kanaler

Kanariske øer

Madeira

Atlanterhavskyst

Marokko

Middelhavet

Eng. kanal



Sikkerhed

Redningsflåde

Vi sejlede altid med 
fastgjorte livliner

Satelittelefon

Epirb

VHF

AIS

Skibsapotek

Grabbag

Mobiltlf. m. powerbank



Kanalruter



Rhône







Formel:
2.000 x 0,0036 
/1,852 = 3,9 
knob. 



Navigation:   Pilotbøger



Navigation:   Navinaut.de



Långseglare på Kanarieöarna

FTLF / DOCA Foreningen Til 
Langtursejladsens Fremme

Middelhavssejlere

flod- og kanalsejlere i Europa

acebook grupper





Dagligvarer, restaurant, m.m.     6.300 kr/måned

Mobil og sattelitelefon 700 kr/måned

Båd vedligehold og udstyr           2.800 kr/måned

Forsikring (båd og rejse)              1.100 kr/måned

Havnepenge                                   2.900 kr/måned

Diesel                                                  800 kr/måned

Leje af bil, turist                            1.100 kr/måned

I alt                                                 15.700 kr/måned 

Kanariske Øer  2017-2018
Månedlige udgifter, Fuga, 2 personer 



www.sy-fuga.dk




