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Foredragsliste 
 

Denne liste er samlet med henblik på at hjælpe FTLF’s aktivitetsgrupper ved forberedelse 
af arrangementer, og foredragslisten tilsendes sejlklubber o.a. ved forespørgsel. Listen 
revideres jævnligt, og skulle du ønske at komme på listen, kan det ske ved henvendelse til 
FTLF's sekretariat. For at kunne stå på listen forudsættes medlemskab af FTLF og at emnet 
har maritim karakter. Når du holder foredrag i FTLF-sammenhæng, vil du modtage en gave 
i form af et par flasker vin, og du vil kunne få mulighed for at få dækket dine 
transportudgifter (dog max. statens takst/km). Foredragsholderen aftaler altid konkret 
med den ansvarlige forgast i den respektive aktivitetsgruppe. Ved foredrag udenfor FTLF 
aftaler du selv honorar med arrangør.  
  

 



Foreningen til Langtursejladsens Fremme 
 

Foreningen til Langtursejladsens Fremme  
Gustav Wieds Vej 25  8000 Aarhus C  +45 86182495  ftlf@ftlf.dk  

www.ftlf.dk 

2 

Indhold 

Foredragsholder bor på Sjælland/i Sverige ...................................................................................................... 3 
FTLF Føroyar 2016 flotille .............................................................................................................................................................. 3 
Baltic Rally 2015 .................................................................................................................................................................................. 3 
FTLF flotille UK Channel Islands 2014 og efterfølgende UK om styrbord ................................................................ 3 
FTLF flotille til Rusland og Norge 2019 .................................................................................................................................... 3 
Sejlads fra Danmark - Mexico ........................................................................................................................................................ 4 
Mit valg af langtursbåd og udstyr – ”need/nice to have” ................................................................................................. 5 
Til Berlin og Holland på den langsomme måde .................................................................................................................... 6 
Jordomsejling som 'gast på deltid' – med Kronborg om bagbord ................................................................................ 7 
Drømmen om palmeøerne ............................................................................................................................................................... 7 
Ny ombord? ............................................................................................................................................................................................ 7 
Svalbard op til 80 grader nord ...................................................................................................................................................... 8 
De Ydre Hebrider og St. Kilda ........................................................................................................................................................ 8 
Lock down in Paradise ...................................................................................................................................................................... 9 
3½ måneds sejlads gennem Indonesien................................................................................................................................. 10 
Eventyret venter derude – sådan kan du opsøge det bid for bid ................................................................................ 11 

Foredragsholder bor i Jylland og på Fyn .......................................................................................................... 12 
Snyd ikke dig selv for Biscayens oplevelser .......................................................................................................................... 12 
Oplevelsernes vej til Middelhavet .............................................................................................................................................. 12 
Fra Fiji til Australien mellem hajer og høvdinge ............................................................................................................... 14 
Bornholm og Blekinge Skærgården ......................................................................................................................................... 14 
Fem års jordomsejling med to teenage-døtre ombord ................................................................................................... 15 
S/Y Morniz Flotillesejlads til Skt. Petersborg år 2012 .................................................................................................... 16 
S/Y Morniz Flotillesejlads til Sognefjorden Norge år 2013 .......................................................................................... 16 
S/Y Morniz Flotillesejlads Baltic Rally år 2015.................................................................................................................. 16 
S/Y Morniz - 6 somre – 6000 km. ad floder og kanaler fra Kolding til Sortehavet. .......................................... 16 
Franske kanaler og Græsk kaos ................................................................................................................................................. 17 
Skotland ................................................................................................................................................................................................ 18 
Kort - langturssejlads. .................................................................................................................................................................... 18 
FTLF Flotille 2017 Amsterdam/London ................................................................................................................................ 18 
På togt med Spinell - Fra pinsetræf til Ålesund via fire dybe Norske fjorde ......................................................... 19 
Med Fuga til de Kanariske øer, og retur via Marokko, Middelhavet, Rhône og Rhinen .................................. 20 
En kystnær sommertur til Frankrig og hjem igen ............................................................................................................. 21 
Turen til Skt. Petersborg ............................................................................................................................................................... 22 
Turen til Lofoten ............................................................................................................................................................................... 22 
Turen til Kanaløerne ....................................................................................................................................................................... 22 
Turen til Haparanda ....................................................................................................................................................................... 22 
Turen rundt om England .............................................................................................................................................................. 22 
Østersøen rundt 2019 ..................................................................................................................................................................... 22 
Jorden rundt med sejlbåden S/Y JOY i en 30 fods Albin Ballad ................................................................................... 23 
10 års langturssejlads i SOL, Beneteau First 42 ................................................................................................................. 24 
Eksotiske destinationer og spændende sejladsoplevelser på Verdenshavene ...................................................... 24 
South Georgia - paradisøen ved Antarktis ............................................................................................................................ 24 
SOL over toppen ................................................................................................................................................................................ 24 
Fortællingen om en sommertur på 8 uger fra Kiel til Thyborøn med et smut rundt om England ............. 25 
Forlis og redning v. Kim Johansen ............................................................................................................................................ 26 
Pipaluk sejlede gennem Sverige ................................................................................................................................................ 27 
 

  



Foreningen til Langtursejladsens Fremme 
 

Foreningen til Langtursejladsens Fremme  
Gustav Wieds Vej 25  8000 Aarhus C  +45 86182495  ftlf@ftlf.dk  

www.ftlf.dk 

3 

Foredragsholder bor på Sjælland/i Sverige  
 

FTLF Føroyar 2016 flotille  
Årets flotille gik ad Vikingeruten til Shetland og Færøerne. Hjemturen gik via det vestlige Skotland 
og den Kaledoniske Kanal. I alt ca. 2.400 sømil over en periode på 10 uger. Flot og barsk natur og 
en masse venlige mennesker. S/Y Marianne (Faurby 393), med Dorthe og Karsten som besætning, 
deltog i denne 7. FTLF flotille. Karsten vil også fortælle om, hvorledes Marianne er udrustet til en 
sådan tur, og hvordan man indretter sig, når man blot er to ombord.  
 
Baltic Rally 2015  
Den sjette FTLF flotille gik hele Østersøen rundt med start i Klintholm på Møn: Tyskland, Polen, 
Rusland/Kaliningrad, Litauen, Letland, Estland, Finland, Åland og Sverige, hvor vi sluttede i 
Stockholm. Med tilsejling og hjemtur fra den svenske hovedstad blev det et sommertogt på op 
mod tre måneder for de fleste af deltagerne.  
Flotillen havde et fælles mødested i hvert land, og turen bød på mange oplevelser både til lands og 
til vands. Ca. 2.200 sømil og 9 forskellige gæsteflag blev det til. S/Y Marianne (Faurby 393) var med 
hele vejen og skipper Karsten byder på søforklaringer.  
 
FTLF flotille UK Channel Islands 2014 og efterfølgende UK om styrbord  
S/Y Marianne (Faurby 393) deltog i flotillesejladsen fra Marstal til St. Peter Port, Guernsey. Denne 
del af turen gik gennem Kielerkanalen og de hollandske kanaler til de britiske kanaløer, med besøg 
på de 3 største: Alderney, Jersey og Guernsey. Store kontraster på turen - fra kanalsejlads til 10,5 
m tidevandsforskel.  
Efterfølgende sejlede vi til England, Wales, Irland, Nordirland og til Skotland. Sidste del af turen gik 
gennem den Kaledoniske Kanal til Orkney og Shetland. Sluttelig hjem til Danmark via Norge. Turen 
tog 3 måneder og var på 2.700 sømil. Det er en tur alle kan klare, hvis tiden er til rådighed. Karsten 
vil medbringe søkort og pilots, samt forklare lidt om tidevand, strøm, navigation på turen.  
 
FTLF flotille til Rusland og Norge 2019  
S/Y Marianne og 2 andre FTLF både sejlede i sommeren 2019 til Skt. Petersborg, gennem Russiske 
søer, floder og kanaler og videre gennem Hvidehavet og Barentshavet til Norge. Derefter 
passerede de det østligste, nordligste, vestligste og tilslut det sydligste punkt i Norge for endelig at 
komme hjem efter 4 1⁄2 måned og 4.200 sømil. Karsten Møller-Hansen, skipper på Marianne, en 
Faurby 393, fortæller om den spændende tur.  
 
Karsten Møller-Hansen  
Vordingborggade 6 J 13  
2100 København Ø  
Tlf.: +45 5363 8797  
Skype: kazi.dk  
Mail: karsten@molhan.dk  
  

mailto:karsten@molhan.dk
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Sejlads fra Danmark - Mexico  
Vi sejlede fra København juni 2012 og sluttede i Puerto Vallatar, Mexico i juni 2014. Vi valgte at 
sejle af sted for at tage på oplevelse med vores børn. Vi satte to år af til at sejle til Caribbean og ud 
i Stillehavet. Men planerne blev lavet om undervejs og vi tilbragt 13 måneder i Colombia, Panama, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador og Mexico - lande vi havde lovet familien at skynde os forbi. 
Spænding, lysten og de ukendte eventyr trak os over i disse ukendte sejlerdestinationer. Vi fik en 
meget stor overraskelse til gengæld. Ved at lægge ruten om, kom vi til at bo 12 uger med Kuna 
indianerne, se nogle utrolige naturparker, vulkaner, et enestående dyreliv og meget mere. Vi 
fortæller om landene og giver en god gennemgang og en bred indsigt i hvad det vil sige at være 
sejler på disse kanter.  
 
Varighed ca. 2 timer (kan forlænges/kortes). 
 
Joachim Worziger 
SY Vela,  
Mail: Joachim@worziger.dk  
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Mit valg af langtursbåd og udstyr – ”need/nice to have” 
Klargøring til familiesejlads… med indlagte eksempler. 
Erfaring fra +16000 sømil i små både med børn, gaster og skipper ombord.  
 
Per Stenbøg  
Skovridergårdsvej 2, Nyrup  
4262 Sandved 
Tlf. 2612 8048 
Mail: post@syisabella.dk  
  

mailto:post@syisabella.dk


Foreningen til Langtursejladsens Fremme 
 

Foreningen til Langtursejladsens Fremme  
Gustav Wieds Vej 25  8000 Aarhus C  +45 86182495  ftlf@ftlf.dk  

www.ftlf.dk 

6 

Til Berlin og Holland på den langsomme måde 
Erfaringer fra 11 måneders sejlads på tyske og hollandske floder og kanaler. 
Da vi 2013, efter at have boet 10 år i båden, fik mulighed for tage på en 3-måneders sejlads til 
Berlin via floder og kanaler, besluttede vi at flytte vores båd permanent til Holland, hvor vi sejler 
hvert år i perioden 15. april til 15. august. Foredraget fortæller om den 1.700 km lange sejlads 
Rungsted-Berlin tur-retur, samt de 5 efterfølgende års sejlads på hollandske floder og kanaler. Vi 
fortæller om vores praktiske erfaringer, bl.a. om slusning, sejlads på floder med stor trafik samt de 
store forskelle på pris- og serviceniveau, der er mellem Danmark og Holland. Desuden fortæller vi 
om vores erfaring med salg og køb af båd i Holland.  
Foredraget, understøttes af godt 100 lysbilleder.  
 
Varighed ca. 1 1/4 time + evt. pause og spørgsmål.  
 
Henning E. Larsen 
Birkeparken 9 
2970 Hørsholm  
Tlf. +45 2014 9229  
Mail: hel@marketing-outsource.dk  
  

mailto:hel@marketing-outsource.dk
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Jordomsejling som 'gast på deltid' – med Kronborg om bagbord 
Ca. to timer opdelt med en pause halvvejs. Som gast på 'deltid' - uden egen båd og med en helt 
almindelig hverdag ved siden af. Alligevel venter masser af fantastiske oplevelser derude - på alle 
der har lyst og en drøm. Så sæt Kronborg om bagbord! I foredraget fortælles om herlige oplevelser 
med forskellige skippere, besætninger og langtursbåde ude i den store verden - og især det 
endelig at komme afsted. Der er også noget om baggrunden, hvordan man kommer afsted, 
udfordringerne når planen ændres og måden at løse det på. Foredraget indeholder desuden film 
og billeder fra nogle af togterne og tips til at planlægge egne togter og få skabt mulighed for store 
oplevelser - og ikke mindst til for alvor selv at komme af sted.  
 

Drømmen om palmeøerne 
Ca. to timer opdelt med en pause halvvejs. Drømmenes mål er palmeøer, men også alle de 
overraskende og fantastiske oplevelser man får med 'på vejen'. Dette foredrag fortæller dels om 
to togter, hvor fokus var på palmeøer og idyl, men ikke alt går som planlagt - eller kunne 
planlægges. Foredraget indeholder billeder, film, historier og desuden tips til at planlægge egne 
togter og få skabt mulighed for store oplevelser - og ikke mindst til for alvor selv at komme af sted.  
 
Sæt hverdagen på flight-mode 
Ca. to timer opdelt med en pause halvvejs.  
Foredraget ”Sæt hverdagen på flight-mode” giver dig inspiration til at forfølge dine drømme – lad 
hverdagen passe sig selv for en tid. Den kan godt! Foredraget bygger på bogen ”Drømmen om 
palmeøerne”, der fortæller om at tage på jordomsejling – uden at have en båd, uden at være 
skipper, samtidig med en helt almindelig (men til tider ret så hektisk) hverdag, uden at sige jobbet 
op og uden at sælge alt sit jordiske gods. Endda i mindre etaper i stedet for at forlade alt i flere år. 
Alle kan forfølge deres egen drøm.  
 

Ny ombord? 
Ca. to timer opdelt med en pause halvvejs. 
Der er mange ligheder mellem at påmønstre en ukendt båd et sted ude i verdenen og finde sin 
plads i en ny besætning, og det at starte i et nyt job og finde sin rolle der. Og at få en ny person 
'ombord'. I dette foredrag blandes erfaringer fra togter med tips til at lykkes - både på 
langturssejlads i en ny besætning og i en ny rolle på arbejdet eller en helt ny arbejdsplads. I begge 
situationer venter gode og spændende oplevelser, der er forventninger og nye ting at lære, samt 
mange muligheder for at udforske hinandens baggrunde og lære hinandens styrker, potentialer og 
ikke mindst historier at kende.  
Foredraget er desuden fyldt med billeder og film til at bakke erfaringerne og anekdoterne op og 
især at give inspiration.  
 
De står på en hjemmeside her: http://livets3.dk/foredrag/, hvor der også er billeder. 
Kontakt Martin Jensen på mail: skibskokken@hotmail.com  
  

http://livets3.dk/foredrag/
mailto:skibskokken@hotmail.com
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Svalbard op til 80 grader nord 
Sommeren 2014, hvor hele Danmark svedte i 30+ grader, tilbragte Judith, Håkon og Liv oppe på de 
rigtig høje breddegrader, med noget lavere temperaturer. Planen var Vest Spitsbergen og evt. hele 
vejen rundt, om vejr og især is-situationen ville. Der var for meget is i Hinlopen Streetet til 
rundturen, men sikke en tur vi alligevel fik. Nær Longyearbyen, var vi inde ved Nordenskjöld 
gletcheren og i land i et lille stykke Rusland: Pyramiden, med den mest gæstfrie, bureaukrati-løse, 
lille vagt soldat. Vi sejlede igennem Forlandssundet i det smukkeste solskin, og sneede inde i Ny-
Ålesund. Vi fik set bræer og måtte sno os gennem iskosser i Lilliehööek fjorden. Virgohamna, 
stedet for modige ballonfærder til Nordpolen blev besøgt, og vi fik opfyldt vores håb om at komme 
rundt om Moffen og dermed over 80 grader N. Derefter sejlede vi ind i Woodfjorden til 
Mushamna, hvor vi dog ikke kom i land på fangsstationen, da en isbjørn syntes det var en god 
hvileplads og vi ikke ville forstyrre. I stedet fik vi en landtur på Texas Bar i Liefdefjorden, hvorfra vi 
havde en fabelagtig udsigt til Monaco breen. I Magdalene fjorden fandt kvinderne deres indre 
viking frem og isbadede mellem isbidderne. Mht. dyrelivet, fik vi alle vores ønsker opfyldt. Vi fik 
set isbjørne, hvalrosser og hvaler, samt et utal af fugle.   
  
Kom og se billederne og hør historierne.   
  

De Ydre Hebrider og St. Kilda 
Efter et par år på den skotske vestkyst gik sommerens sejlads ud til de ydre Hebrider og helt ud til 
Engelske sejleres ”Hellige Gral” St. Kilda, som ligger langt ude i Atlanten, vest Harris & Lewis. St. 
Kilda er ikke den nemmeste destination. Vejr og dønning skal være perfekte – og som der står i 
piloten ”Gå i land så snart I ankommer, for man kan være nødt til at forlade ankerpladsen med 
meget kort varsel”. Vi havde dog halvandet døgn ved øen, og det var virkelig en oplevelse. 
Derudover sejlede vi rundt om Barra head, Mingulay og hen over stedet, hvor SS Politician (tænk 
”Masser af Whisky”) sank. Vi fandt dog desværre ikke nogen tiloversblevne whiskyflasker; andet 
end på den stedlige pub, der til gengæld bød på masser af historier og billeder fra dengang det 
berømte skib sank. Men selvom de ydre Hebrider er berygtet som stedet med masser af vind, 
regn, og ikke mindst miter (små irriterende myg), så havde vi for det meste fint vejr, og vi mødte 
ingen miter. Godt nok måtte vi ligge og vente på lidt mindre vind nu og da, men det i vidunderlige 
velbeskyttede bugter og små fjorde, blandt supervenlige og gæstfri skotter. Overbefolket er der 
heller ikke; hverken på land eller i vandet. Kun så vi masser af delfiner, søpapegøjer, suler og 
mallemuk’er.   
 
Judith og Håkon Jacobsen 
Karlebovej 39 
2980 Kokkedal  
Tlf. +45 48280858 
Mail: jlj@statcon.dk 
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Lock down in Paradise 
En fortælling om en tur, der startede med en plan om at sejle fra Danmark i juni 2019 og være i 
Fransk Polynesien i juli 2020. At sejle så længe vi smilede og synes det var sjovt, samt en 
forventning om, at det ville vare 2-4 år. Nu er vi tilbage og kan kigge tilbage på en fantastisk rejse, 
der startede som en rejse fra A til B så C etc. Og som stoppede op, da vi nåede St Croix start marts 
2020. Og blev en anden type rejse med lange ophold på forskellige Caribiske øer - frem til at vi 
drog hjem fra St Martin april 2021. En, hvor man modnes til at sejle og opleve. Vi fortæller om 
nogle af vores erfaringer omkring ARC ud og egen planlægning hjem. Om hvilke steder, vi synes 
var gode og hvilke vi ville springe over en anden gang. 
 
Foredraget varer ca. 2 x 45 min. 
 
Med sejlerhilsen 
Jens Almdal 
Tlf. +45 53 81 09 36 
Mail: jens@almdal.org 
https://www.linkedin.com/in/jens-almdal 
https://www.facebook.com/groups/VeraOnTour/?ref=bookmarks 
  
  

  

https://www.linkedin.com/in/jens-almdal
https://www.facebook.com/groups/VeraOnTour/?ref=bookmarks
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3½ måneds sejlads gennem Indonesien 

Vi deltog i ”Indonesian Rally 2018”, og vil gerne fortælle om de 3½ måneders sejlads igennem 
Indonesien.  

Foredraget er bygget op omkring billeder fra turen fra øst mod vest med 20 stop undervejs. 

I foredraget møder vi Komodo varaner, Urangutanger i Kalimatans jungle, lokal befolkningen, 
deres kultur og meget mere. 

 

Lars Taarnskov og Maria hammer 
S/Y Alexandra 
+45 53 56 33 97 
www.syalexandra.dk 
www.taarnskov.net 
www.taarnskov.dk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.syalexandra.dk/
http://www.taarnskov.net/
http://www.taarnskov.dk/
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Eventyret venter derude – sådan kan du opsøge det bid for bid 
Hvad gør man, når arbejde, familie og andet konstant kommer i vejen for drømmen om at sejle 
jorden – eller blot noget af jorden - rundt?  
Du bider sejladsen over i etaper. Du starter med at sejle så langt ud i verden, du kan nå på fire 
ugers ferie, lægger ind i en havn og spørger, om din sejlbåd må ligge der, indtil du kommer tilbage 
om 11 måneder.  
Det gentager du så næste år, næste år og næste år, i Amsterdam, Paris, Marseilles, Sicilien, indtil 
du på et tidspunkt får nedtrappet dit arbejde, og du kan være på farten i endnu længere tid. 
Sammen med Ronja, en 36 fods Malö sejlbåd, har Kirsten og Per sejlet fra hjemhavnen i Thurø 
Bund til Leros i 10 år.  
Langsomt? I den grad. Men det har givet tid til oplevelser og fordybelse. Og det har givet den der 
eventyrlige fornemmelse af hele tiden at være på vej mod noget nyt, at vågne et sted og tænke, at 
også i dag skal jeg videre og opleve mennesker og steder, jeg aldrig tidligere har oplevet.  
Kirsten og Per sejler aldrig baglæns men sætter kursen mod nye mål. Hvem ved, en dag når de 
jorden rundt? Eller noget af jorden. Kom og hør deres bud på den store langfart. 
 
Med venlig hilsen 
Per Westergård og Kirsten Folkersen 
Martin Luther Kings Vej 3, 3. sal mf 
2450 København SV 
mobil +45 31126063 
 
Ny 27/04/2022 TER 
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Foredragsholder bor i Jylland og på Fyn 
 

 
Snyd ikke dig selv for Biscayens oplevelser 
Når først de fjerne kyster lokker, bliver mange sejlere ramt af utålmodighed. Det kan ikke gå 
stærkt nok med at få krydset Biscayen og komme frem til målet. Men hvorfor egentlig gå glip af 
tusindvis af oplevelser, når nu broen alligevel er sluppet i Danmark?  
Da vi i 2014 sejlede med FTLF’s flotille til Guernsey og derefter selv gik videre syd på, valgte vi at 
tage den med ro og få alle oplevelserne med langs Biscayens kyster. En tur, der har budt på et 
møde med forrevne klipper, spændende laguner og middelalderbyer med gammelt stokværk. 
Historiske havne, der i sin tid prægede søfarten, fantastiske natur- og landoplevelser, lokale 
gourmetoplevelser, katedraler i mængder, imponerende bjerge i Nordspanien og de mange 
kulturelle festivals.  
Denne aften vil vi dele de mange oplevelser med dig. Dele mødet med dejlige mennesker, sjove 
skikke, flinke myndigheder og selvfølgelig alt det maritime som tidevand, strøm, overfalls og lidt af 
det lunefulde vejr. Alt ledsaget af vores mange billeder.  
Skipper og konen vil fortælle dig om planlægning - udrustning til sejlads i Middelhavet – valg af 
vinterhavn – klargøring af båd i fremmed havn – sprog og kommunikation – formaliteter, havn og 
told – og meget andet fra vores tur på oplevelsernes vej til Middelhavet.  
På gensyn… 
 

Oplevelsernes vej til Middelhavet 
Vi har valgt oplevelsernes vej... For os er det ikke distancen, men oplevelsen af andre kulturer 
og menneskers levevis der er målet. Mange krydser Biscayen på et par dage, vi var nysgerrige på 
hvad kysterne gemte. Vi har oplevet de Hollandske kanaler og Europas kyster hele vejen fra 
søsiden, "indvendigt” rundt i Biscayen, op i den nordlige del af Middelhavet, ned langs Italien og 
de senere år i Grækenland.  
 
Turens maritime oplevelser med 13 m tidevand i den Engelske kanal, stærk strøm, kraftige 
overfalls, tætte tågebanker og atlantdønninger der bare ikke vil stoppe, er nok forrest i 
hukommelsen. For ikke at tale om det meget omskiftelige vejr med skyformationer med pludselige 
vindskift og vindenes luner fra blide strøg til pludselige og voldsomme storme i det Ægæiske 
hav. Men også den meget anderledes måde sejlere serviceres på af myndigheder og 
havnepersonale og forskellige steder at overvintre. Afhjælpning af tekniske problemer fra små til 
store.  
 
Turen har budt på mange dejlige oplevelser med folk, deres kulturer, festivals, mad og drikke og 
imponerende historiske steder, men også at ulykken kommer uden varsel og læger der kun forstår 
sit eget sprog.  
 
Vi deler gerne vores oplevelser med jer, der er lidt nysgerrige og lyst til at høre om 
vores planlægning – udrustning til Middelhavet – proviant – økonomien – flotillesejlads - sprog og 
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kommunikation – formaliteter havn og told – sikkerhedsfolk – overvintring - vejrudsigter – 
familiebesøg og mange - ulykke i Grækenland - mange andre oplevelser både fra konen og 
skipperen.   
Afhængig af hvilket foredrag I ønsker kan vi sammensætte aftenen med de strækninger (år) som 
passer i jeres planlægning. Det kan være en appetitvækker på udvalgte steder eller temaer. Eller 
det kan være, som mange ønsker kronologisk år for år.  
 

• År 1: Startede sammen med FTLF’s flotille fra Ærøskøbing over Nordsøen, gennem Stande 
Maast ruten i Holland og den engelske kanal til Guernsey og fortsatte videre ned ad den 
Franske kyst til Bretagne.  
 

• År 2: Biscayen rundt, langs de imponerende klipper og de dejlige Rias I Nordspanien. 
Portugals Oporto, Lissabon og ned til varmen i Algarve, Portugal. 

 

• År 3: Fra Portimao videre op i floden Rio Guadiana og ind i Middelhavet via Marokko, 
Andalusien og rundt om Balearene.  

 

• År 4: Fra San Carles de La Rapita i Spanien over Gulf de Lion og rundt i den nordlige del af 
Middelhavet med Classic Sailing Race (gl. klassiske sejlbåde). Korsikas forrevne klipper, Elba 
og ned langs den Italienske kyst, Rom og Napoli bugten, til vinterpladsen i Gioia Tauro, Syd 
Italien.   

 

• År 5: Vulkanerne på de Aeoliske øer, turen til de første øer i Grækenland, Korfu til Preveza 
og hvorfor det er vigtigt med sygeforsikring. Ulykken kommer pludselig og uden varsel.   

 

• År 6: Ioniske øer, Odysseys og de Saroniske øer - ulykken kom uanmeldt! 
 

• År 7: Saroniske øer – Melteminen 
 

• År 8: Klykladerne og Sporaderne, storm i natten 
 
Foredraget kan tilpasses jeres ønsker til en god aften, mest ideelt er nok 2 x 45 min., pause og 
spørgsmål.   
I skal have en projektor og sørge for invitationer og alt det andet.   
 
Lena og Jan Faldt Bentsen  
Mail: Jan@latifre.dk  
Mobil: +4520141454  
www.latifra.dk  
  

http://www.latifra.dk/
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Fra Fiji til Australien mellem hajer og høvdinge  
Da Nicolai Bornholm blev færdig som lærer i 2010 fik han job, på et dansk skibsprojekt i 
Stillehavet. De næste 11 måneder så han Fiji, New Zealand, Vanuatu, Ny Kaledonien og Australien. 
I dette foredrag fortæller han livligt, om sine oplevelser i og imellem de forskellige lande. Passager 
i storm, Kava med lokale høvdinger og dykning imellem ørigernes smukke koralrev.  
 

Bornholm og Blekinge Skærgården  
Langturssejlere der befinder sig i Danmark, og drømmer om varmere himmelstrøg og smukke 
sydhavsøer, behøver ikke at nøjes med at drømme. En af verdens smukkeste øer ligger midt i 
Østersøen og er dansk. Bornholm og den skånske/Blekinge Skærgård har masser at byde på, hvis 
man bruger sin sommerferie på at sejle øst. Nicolai "Bornholm", har sejlet i både det sydøstlige 
Stillehav, og omkring Kap Verde øerne. Han er dog født og opvokset på Bornholm, og har siden 
barnsben sejlet i Østersøen og brugt mange somre imellem Blekinges skær og enkelte stunder på 
skærene. I 2013 købte han selv sin første båd, og brugte sin første sommer som skipper på at vise 
hans kæreste de vante rammer. I dette foredrag vil han fortælle om hvilke havne og øer der er et 
besøg værd, og muligvis fortælle en anekdote eller to fra de mange ture.  
 
Mail: nicolai.bornholm@live.dk 
Tlf.: 6177 5679  
  

mailto:nicolai.bornholm@live.dk
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Fem års jordomsejling med to teenage-døtre ombord 
Margarita er vendt hjem efter fem år på verdenshavene og har friske oplevelser i inderlommen. Vi 
kan tilbyde foredrag på to eller fire timer, hvor vi viser billeder og fortæller om drømmen, og 
hvordan den blev til virkelighed - om mødet med fremmede folk og kulturer og en masse 
fantastiske oplevelser på og under havoverfladen.  
Foredraget kan deles op i to:  

• Danmark til New Zealand 

• New Zealand og hjem til Danmark  
 
Hver på en eller to timer.  
 
Birgit og Anders Boye  
Gothersgade 40 
7000 Fredericia 
Tlf.: 2235 1248 
Mail: margaritasailing@gmail.com  
Hjemmeside: www.sy-margarita.dk 
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S/Y Morniz Flotillesejlads til Skt. Petersborg år 2012  
Et lysbillede foredrag om hvordan det er at sejle mange både mod samme destination, Hvordan 
det er at stå for arrangementer i Skt. Petersborg, og så være inde blæst på en ø i Finland, medens 
de andre er i Skt. Petersborg. 
 

S/Y Morniz Flotillesejlads til Sognefjorden Norge år 2013  
Et lysbillede foredrag om en fantastisk natur oplevelse, samt det at hente middagsmaden direkte 
op af vandet og ned på panden. 
 

S/Y Morniz Flotillesejlads Baltic Rally år 2015  
Et lysbillede foredrag om at besøge 10 lande i Østersøen (Baltic Sea) Planlægning, gøre båden klar, 
sikkerhed, samt hvad kan jeg opleve.  
 

S/Y Morniz - 6 somre – 6000 km. ad floder og kanaler fra Kolding til Sortehavet. 
Første del: om turen fra Kolding til Schlögen i Østrig (120 min.) 
Anden del: Om turen fra Schlögen til Sfantu-Gheorghe i Rumænien ved Sortehavet - er færdig d. 1. 
november 2023 (120 min.) 

 
Karin og Thorkild Mikkelsen 
Lundeskovvej 14 
6622 Bække 
Mail: thorkildmikkelsen@gmail.com 
  

mailto:thorkildmikkelsen@gmail.com
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Franske kanaler og Græsk kaos  
S/Y "Bare Lykke” med Vitter og Jens fulgte kanaler og floder til Middelhavet i 2014: Kielerkanalen, 
Stande Masteroute, Engelske Kanal, Seinen, og andre franske vandveje til Rhonen’s udløb i 
nærheden af Marseille. Masser af Nordeuropæiske oplevelser i 5 måneder.  
Nogle af Middelhavets store øer, som de ligger der i det blå-blå hav med havskildpadder og 
delfiner, besøgte vi i 2015: Korsika, Sardinien, Sicilien. Grækenland gennemlever igen-igen en af 
sine økonomiske kriser, mens vi er her, men sejladsen, naturen og kulturen oplever ingen krise; 
det er uovertruffet.  
Vi vil også fortælle om vore tanker, overvejelser, fravær og nærvær i forhold til realisering af vores 
mangeårige drøm, og lidt om det praktiske.  
 
Foredraget varer godt 2 timer, og der er 375 billeder.  
 
Inspiration på www.barelykke.com 
Mail: hansen@finnebyen.dk 
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Skotland 
Foredrag om forberedelser, og sejlturen til Skotland. Der bliver fortalt til billeder og video. Turen 
foregik i 2015. Lidt om økonomi, og at sejle sammen med teenager.  
 

Kort - langturssejlads. 
Foredrag om langturssejlads, hvor der kun er ferie i 3-4 uger. 
Der fortælles og vises billeder om korte ture til Norge, Sverige, Tyskland, Holland, og Skotland. 
 

FTLF Flotille 2017 Amsterdam/London 
Der fortælles om forberedelserne, infomøder, selve turen og fællesskabet.  
 
Derudover fortælles om, hvad man ellers kan deltage i som medlem af FTLF.  
 
Torben Jensen  
Nørrevold 11a 
6800 Varde  
Tlf.: 6021 9569 
Mail: torbenwrj@gmail.com  
  

mailto:torbenwrj@gmail.com
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På togt med Spinell - Fra pinsetræf til Ålesund via fire dybe Norske fjorde  
I sommeren 2016 afgik vi, midt i maj, direkte fra Juelsminde via pinsetræffet på en 3 1⁄2 måned 
tur mod vores mål - Hadanger fjord, Sognefjord, Storfjord ind til Geiranger for tilslut at gå ind i 
Nordfjorden og vende i Ålesund. Vi gik gennem Limfjorden og ud fra Thyborøn. Hjemturen gik 
mere udenskærs via den Norske vestkyst, og langs sydkyst om til Sørlandet, hvorfra vi sejlede hjem 
via Skagen og Læsø.  
 
Vi vil gerne give en beretning og vise nogle billeder fra den fantastisk storslåede natur, som er 
meget forskellig fra fjord til fjord. Om de gode ankerpladser, som der dog skal ledes mere efter, 
end på Sørlandet, primært på grund af vanddybden. Og fantastiske oplevelser det blev det til. Vi 
var på det meste af turen begunstiget et fint vejr.  
Vi kommer også ind på de mere praktiske ting omkring sejladsen samt vores økonomi.  
 
Karin og Knud-Jørn Lundum  
Tlf.: 4011 1292  
Mail: lundum@spinell.dk  
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Med Fuga til de Kanariske øer, og retur via Marokko, Middelhavet, Rhône og Rhinen 
Hvor tager man hen, når man har et års orlov fra jobbet? Vi valgte at sejle til de Kanariske øer i 
vores 31 fods sejlbåd ”Fuga”. I vinteren 2017/18 besøgte vi på skift alle de 8 øer, hvor vi havde god 
tid til at opleve deres flotte natur, deres forskellige særpræg og lokalbefolkningens gæstfrihed. 
Ruten derned gik fra Egå via Kielerkanalen, Holland, Sydengland, Biscayen, Spanien, Portugal, 
Porto Santo og Madeira. På hjemturen besøgte vi Marokko, før vi sejlede ind i Middelhavet og op 
langs med Spaniens kyst med besøg på Balearerne. Videre gik det op gennem floder og kanaler i 
Frankrig, Tyskland og Holland, hvor vi måtte afvente vandmasserne i Rhône og forholde os til 
tørken i Nordeuropa.  
 
Vi viser billeder og fortæller om overvejelserne, oplevelserne og erfaringerne. 
 
Ulla Bødker Hansen og Klaus Ellehauge 
8240 Risskov  
Tlf.: 4038 6643 
Mail: klausellehauge@outlook.dk 
www.sy-fuga.dk 
  

http://www.sy-fuga.dk/
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En kystnær sommertur til Frankrig og hjem igen 
OcEan sejlede i 2016 gennem Holland og langs Europas kyst til Normandiet og hjem igen næsten 
samme vej - turen var på tre måneder.  
”Bretagne, det bedste sejlområde, næst efter Limfjorden” 
I 2017 sejlede OcEan til Bretagne.  
Vi efterlod båden i Brest - og i 2018 sejlede vi i Bretagne, og mellem Brest og Bordeaux.  
 
Steen (AG Nordjylland)  
Tlf.: 4018 6330 
Mail: agnordj@ftlf.dk 
  

mailto:agnordj@ftlf.dk
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Turen til Skt. Petersborg 
I 2010 sejlede vi til Skt. Petersborg i Valdemar Sejrs kølvand. Vores beretning omhandler de 
oplevelser, turen bød på såvel til lands som til vands. Turen omfattede besøg i Sverige, på Åland, i 
Finland, i Estland, på Gotland og selvfølgelig i Rusland. På hjemvejen var vi også et smut forbi 
København.  
 

Turen til Lofoten  
Sejlturen langs Norges vestkyst med den storslåede natur. Høje fjelde, dybe fjorde, midnatssolen, 
charmerende fiskerlejer og ikke mindst de mange torsk og sej, som vi levede af i tre uger. Vel nok 
vores største naturoplevelse på vore lange sommerture.  
 

Turen til Kanaløerne  
Turen gik gennem Kielerkanalen ad Elben til Nordsøen, videre gennem Holland på kanalerne og 
Isselmeer. Fra Holland via Dunquerke i Frankrig til Dover i England. Langs Sydenglands kyst til 
Portsmouth og videre til Cherbourg i Frankrig. Endelig til turens mål, som var Jersey og Guernsey. 
Beretningen rummer også vore oplevelser med landenes forskellige kulturer og forskelle i 
folkesjælen samt vores besøg på invasionskysten.  
 

Turen til Haparanda  
Turen gik syd om Sverige og langs østkysten helt op til Haparanda øverst i den Botniske bugt. De 
små fiskerlejer og den landhævning, der har præget kysten siden istiden, og som stadig pågår, 
fylder en stor del af vores beretning. Men også byerne bl.a. Umeå og Skellefteå bliver omtalt på 
grund af metaludvinding. Her findes der både guld og sølv og ikke mindst jern, som stadig 
eksporteres herfra.  
 

Turen rundt om England  
Turen gik til Skotland, Nordirland, Irland, Wales og den sydlige del af England. Vi beretter om den 
lidt barske sejlads rundt om England med tidevand, kulde og blæst. Men også gode oplevelser i 
Den Kaledoniske Kanal, Belfast, Dublin, Liverpool og hyggelige besøg i Wales og den sydlige del af 
England med bl.a. Scilly Islands og olympiadebyen Weymouth.  

Østersøen rundt 2019 
Turen gik til Tyskland videre langs Polens kyst til Gdynia og Gdansk. Derfra til Kleipeda i Litauen 
langs kysten til Letland med besøg i Ventpils. Herfra gik turen til Estland med besøg i Tallin 
sammen med Dronnig Margrethe for at fejre 700 året for Valdemar sejrs besøg og stedet hvor 
Dannebrog faldt ned fra himlen. Turen sluttede med endnu besøg i Helsinki og fra Finland til Åland 
og hjem gennem Gøtakanalen. Foredraget er selvfølgelig krydret med fine billeder og mange 
historier fra landene. 
 
Jonna og Jørgen Fristrup  
Hoppevænget 23 
9230 Svenstrup 
Tlf.: 28 69 75 49  
Mail: jorgen.fristrup@gmail.com  
www.getjealous.com/jjfristrup 

http://www.getjealous.com/jjfristrup
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Jorden rundt med sejlbåden S/Y JOY i en 30 fods Albin Ballad  
Fra juni 2001 til august 2005, hvor vi vendte tilbage med 48.500 sømil under kølen og køjesækken 
fyldt helt op af gode oplevelser.  
Oplev et eller flere af foredragene med titlerne: 

• Forberedelser til en jordomsejling, materiel, viden og ikke mindst mentalt. 

• Hvordan og hvorfor bliver man jordomsejler, hvad er det der trækker i én. 

• Vær med på sejladserne: 15.000 mil fra Nykøbing Mors til Tahiti. 

• Fra Tahiti til New Zealand via Fiji og Tongas ørige. 

• En singlesejlads fra New Zealand nord om Australien over Indiske Ocean syd om Sydafrika 
via Brasilien og Caribien hjem til Nykøbing Mors. 

• På sommersejlads 2007 med "S/Y JOY" langs den Norske vestkyst til Svalbard og næsten) til 
Nordpolen 80 gader 05 nord 

 
Direkte retur til Thyborøn fra Longyearbyen, en fantastisk oplevelse mellem isbjerge, hvaler, 
isbjørn, hvalros og en fantastisk natur i det barske arktiske klima. Fra Nykøbing Mors til Thyborøn 
via Stavanger, Tromsø, Spitsbergen, Arktis, nord for 80 grader nord, forbi gasproduktionsskibet 
Norne på 66 gr. N 008 gr. 05 E og hjem.  
 
Alle foredrag er med et indlagt digitalt diasshow, krydret med oplevelser og historier fra de 
virkelige oplevelser ude blandt de afsides og isolerede små lokale samfund. Hvert foredrag er af en 
varighed på 2 til 2,5 time, men jeg tilpasser gerne et foredrag der passer lige til jeres krav.  
 
Morsø Folkeblad skrev 8. august 2005: 
”Mere end 2 gange har han sejlet jorden rundt heraf de 30.000 sømil alene. Borgmesteren 
takkede ham for at han havde gjort Mors kendt ude i verden.” 
 
De Bergske Blade skrev:  
”Drømmen nåede jorden rundt, mange snakker om det. Kun få realiserer drømmen som Hans P. 
Kokholm har gjort.” 
 
TV2 MV, der var med på sejladsen fra Thyborøn og et stykke ind i Limfjorden, udtalte: 
”I så lille en båd er det en bedrift at sejle 30.000 sømil alene i nutiden. Dit hjem nr. 2 og din anden 
hustru. Det må blive svært at tilpasse sig en dagligdag med fast grund under fødderne omgivet af 
mange mennesker, efter så lang tid derude.” 
 
Hans Peter Kokholm  
Parkvænget 10 
7900 Nykøbing Mors 
Tlf. 9772 0020/ 2967 0320 
Mail: kokholm49@Gmail.com  
www.syjoy.dk  
 
 
 

http://www.syjoy.dk/
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10 års langturssejlads i SOL, Beneteau First 42  

Mange af sejladserne foregik på høje breddegrader, fra 80°N til 56° Syd. Destinationerne har ofte 
været lidt ude af vejen, i forhold til ”havsejlernes hovedgade”.  

Det er der blevet en stribe foredrag ud af: 

Eksotiske destinationer og spændende sejladsoplevelser på Verdenshavene 

Vi er i virkeligheden mest til høje breddegrader, men Troperne har også budt på unikke oplevelser. 
I vores billedforedrag kommer vi med til Galapagos, Patagonien, Falklandsøerne, Robinson Crusoe 
øen, Påskeøen, Gambier Islands, Marquesas og Hawaii. - Spændende og anderledes destinationer, 
som vil være ukendt for mange, men alligevel fortjener at blive lidt mere kendt i sejlerkredse. 
Foredraget varer ca. 2 timer, med en pause i midten. 

South Georgia - paradisøen ved Antarktis  

Svært tilgængelig, besværlige myndighedstilladelser, isfyldte farvande, og voldsomme storme. - 
Det lyder ikke som det mest indlysende rejsemål for en lille langtursbåd. - Men South Georgias 
voldsomme natur byder også på et helt unikt dyreliv, udover kulturminderne fra norske 
hvalfangeres intensive hvalfangst gennem et halvt århundrede. Verdens største 
kongepingvinkolonier findes her, sammen med et mylder af pelssæler, søelefanter, og ynglende 
albatrosser. Vi tilbragte 3 måneder på det fantastiske sted, før vi måtte kæmpe os tilbage til 
Falklandsøerne, og videre til Patagonien, inden vinteren faldt på. Foredraget varer ca. 2 timer, 
med en pause i midten. 

SOL over toppen  

Vi gennemsejlede sommeren 2012, som de første danskere, den sagnomspundne 
Nordvestpassage i sejlbåd. Den globale opvarmning har siden 2007 gjort det muligt at 
gennemsejle den, for andre end isforstærkede fartøjer, i en kort periode sidst på sommeren. 
Turen bød på magiske naturoplevelser, og adskillige møder med herskeren af Arktis: Isbjørnen. I 
vores multimedieforedrag beretter vi om rejsen fra Alaskas skovklædte bjerglandskaber til Arktis’ 
kolde vidder, hvor isen sætter dagsordenen. Turen startede i Cordova, Alaska, og sluttede i 
Aasiaat, Grønland. Foredraget varer ca. 2 timer, med en pause i midten. 

 
Kim Bork Mathiesen og Kirsten Thomsen  
Helved 2 6440 Augustenborg  
Tlf. 29403322  
Mail: kk.sol@stofanet.dk 
 
 
 

mailto:kk.sol@stofanet.dk
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Fortællingen om en sommertur på 8 uger fra Kiel til Thyborøn med et smut rundt om 
England 
 

Leslie fortæller om kyst- og havsejlads, kanaler, sluser, tidevand, delfiner, tæt trafik, 7 nationer og 
kulturer, øde ankerpladser og travle storbyer. Alt sammen inden for rækkevidde og en rimelig 
tidsramme. Og med dogmereglen - sejl efter vejret.  

Den tur foretog S/Y Bellona, en gl. ketch på 43 fod, i 2017. Foredraget er spækket med billeder i al 
slags vejr - som vi kender det fra lavtryksbæltet, men også perler, oplevelser og ideer til, hvordan 
selv Skotland i 14 grader kan være eksotisk! 

 
Leslie Ann Schmidt 
Kerteminde 
Mobil: 2015 9721 
leslie.ann.schmidt@icloud.com 
 
 

 
 
Ny 31/10/22  
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Forlis og redning v. Kim Johansen 
 

Dansk sejlbåd forliste i Indiske Ocean ud for Somalias kyst, og nu vil skipperen Kim Johansen 

fortælle om sejladsen før, under og efter forliset. Blandt andet om bøvl ved afrejsen, havariet, 

nødkaldet, redningen, tilskadekomst, hjemturen og meget, meget mere. 

Der vil blive fremvist original video af selve den dramatiske redning. 

Det er ikke så tit vi kan høre om dette i FTLF, da det heldigvis ikke sker ret ofte. 

Men vi kan lære en hel del af det! 

Om problematikker ved havari, skader og det psykiske pres, bøvl med myndigheder og meget 

mere. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.   

 

Kontakt: Kim Johansen, syheki@gmail.com, mobil 4072 2599 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny januar 2023 
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Pipaluk sejlede gennem Sverige  
 
Kan man sejle igennem Gøtakanalen på 4-5 uger - ja det kan man, men man går glip af alt det 

sjove, spændende og anderledes, når man melder sig ind i "kanalstressernes" klub.  

Vi brugte næsten 3 mdr. på turen i sommeren 2022 og fik lejlighed til at se så meget mere af 

Sverige.  

Hør om det gode skiw Pipaluk's rejse gennem Sverige, selve kanalen, men ikke mindst 

Skærgårdsoplevelser i Vättern, et besøg i Kindakanalen, historiens vingesus langs kanalen, de 

mange skærgårde i Vänern, et forsøg på at besøge byen Grums, eventyr på Säffle kanalen 

(Vikingeleden) som vi fulgte næsten til Norge - kort sagt kom udenfor den trampede sti 

gennem Gøtakanalen.  

Praktisk råd om - hvordan gør man i sluserne - så man undgår at ende i statistikken over 

"skilsmissekanalen", vejret på søerne, muligheder for proviantering, kortmateriale og alt det, 

der derudover kan have interesse som f.eks. hvad koster sådan en tur. 

Pipaluk er en 50 år gammel Halberg Rassy 35 (Rasmus 35) og besætningen består at Tove og 

John Lundsgaard, vi har sejlet sammen i 40+ år i folkebåd, B31 og nu Rasmus 35. Vi har altid 

været begrænset til max 3 ugers sejlerferie, men nu hvor efterlønsalderen er nået, har vi 

endelig fået tid til at realisere vores drøm om at tage afsted hele sommeren. De to første år var 

vi begrænset af Coronaen, så det blev til sejlads i DK (+ det løse), men i 2022 blev det 

Gøtakanalen og til næste år???? 

 

Foredraget kræver adgang til projektor/storskærm. 

 

 

  
 

Kontakt:  

John Lundsgaard, john@pipal.dk, mobil: 31236088 (Svendborg)  

 

Ny 31/1-2023 
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