
Sjælland Rundt singlehanded low budget 
 

For den entusiastiske sejler er det svært at komme uden om Danmarks mest succesfulde 

kapsejlads ”Silverrudder”  

Grundet tilmeldingsgebyrets størrelse, samt sejladsens distance, der udsejles uden pause, har 

undertegnede besluttet ikke at være med i legen. 

Med den baggrund lavede jeg i år min egen lille pendant til Silverrudder. 

Med en perfekt vejrudsigt med let vind og tørvejr afsejlede jeg og Exabyte fra Kerteminde torsdag den 21/9 

Kl10.50 hvor min egen lille start gik mellem havnebøjerne. Det var perfekt vind til min nyindkøbte Code 0, 

der trak fint trods meget let vind 

 

Kerteminde Bugt torsdag kl 10.54 

       

Coden blev afløst af spileren i et par omgange i den lette skiftende vind. 

  



Romsø Sund kl 12.48 

 

Røsnæs kl 15 bemærk den spændende skyformation 

 



 

Ved Røsnæs gik vinden i NØ. Genuaen måtte tage over for flyvesejlene, og Exabyte begyndte et langt kryds 

helt frem til Gilleleje. 

Sejrø passeres torsdag kl 17.24 

 

Jeg passerer Snekkeløbet ved Sjællands Odde et par timer senere, mens det er lyst 

Hele vejen fra Stavre har jeg været hjulpet af 1-2 knobs nordgående strøm, men ved passagen af Odden 

forsvinder denne hjælp, så vejrudsigten tjekkes for at optimere krydset op imod Gilleleje, vinden er NW ved 

passagen af Snekkeløbet , men vinden ser ud til at dreje mod vest i løbet af natten. Derfor slår jeg ind under 

land i håb om at få en rummer på SB- halse. Desværre er vindretningen meget stabil og den næste 

vejrudsigt lover nu at vinden går i nord i løbet af morgenen. Så ny taktik er at gå mod nord til jeg ”næsten” 

kan holde Gilleleje oppe på BB halse. 5 sm før Gilleleje slår jeg over på BB og vinden rummer så jeg lige 

kommer forbi uden flere slag og nu får jeg endelig lidt slæk på igen ned mod Kronborg 

I løbet af natten, laver jeg en gang æg og bacon, er flittig til at brygge kaffe og tager jeg et par powernap. 

Da lyset kommer frem næste morgen, kan jeg mærke at det er tid til en ordentlig hvil, så jeg gør klar til at 

anløbe Helsingør Marina. Vinden er nu meget svag igen (1-2 m/sek) og strømmen løber kraftigt rundt om 

Kronborg og op langs kysten. Der er heldigvis idvand helt inde ved kysten, men det ligner en svær opgave at 

komme rundt om hjørnet ved Kronborg i den kraftige strøm, så det er helt fint at tage en lur til det 

(forhåbentligt) frisker lidt mere.  



 

 

Ankomst Helsingør fredag morgen kl 6:31 fendere og fortøjninger er klar og jeg er klar til en skraver. 

 

Efter 3 times hvil er jeg klar igen. Jeg kan se at der er kommet lidt mere vind, Men først smutter jeg lige en 

tur op til Kronborg Marine og veksler et gavekort, fra Sjælland Rundt tidligere på året, til et par nye 

trimliner. 

½ time senere er Storen sat og spileren klargøres på vej ud mod Sjællands NØ-lige hjørne. 

  



Kronborg om SB Fredag kl 10.23 

 

 

Det flotte hjørne rundes og spileren hives op. Strømmen går imod med ca 1 knob hele vejen ned til Køge 

Bugt, hvor den langsomt aftager. Vinden er 3-6 m/sek og jeg får en smuk tur ned gennem Øresund. 

Hvad bedre er, at 2 Luffe 4004 runder Kronborg lidt efter Exabyte -begge for motor. 

De indhenter os efter et kvarters tid, men vinden øger og vi sejler nu lige op. 

Den første sætter spiler og ryger langsomt bagud hep☺ 

Da vi kommer ned til Hven øger vinden lidt mere og jeg begynder også trække fra ham for motor. Han 

forsøger sig nu med en asymmetrisk spiler, som han hekser med en ½ times tid inden han opgiver og igen 

starter motor nu langt bag Exabyte hep hep☺. 

  



Fredag kl 14.07 København om SB 

 Flot ø og grim baggrund skriver Dan Anker da jeg sender ham billedet 

 

Da vi nærmes os passagen ved Flakfortet dør vinden lidt, så den motoriserede Luffe når akkurat at overhale 

inden han sejler ind til Dragør. 

Igen stort set alene på vandet passerer jeg enorme mængder svømmefugle syd for Dragør. Grundet den nu 

lette vind (2-3 m/sek) og plat læns, begynder jeg igen at tjekke vejrudsigten for vinddrejninger for at få 

noget skæring på. Der er ikke noget hjælp at hente fra den kant, så jeg bommer på de små vindskift og 

prøver at holde lidt mod øst (hvor der ser ud til at være lidt mere vind), men samtidig holde klar af 

storskibstrafikken. 

Ved Møns Klint bliver vinden meget svag og skiftende så spileren må igen vige for genuaen. Det bliver tid til 

at stege en gang kyllingefilletter og det bliver en skøn aften. Himlen er klar. Perfekt udsigt til stjernerne. Der 

er ikke noget forstyrrende lys fra hverken måne eller by, næsten som at være tilbage på de store oceaner. 

Efter runding af den sydlige spids af Møn, er det det store fyr der laver lysshow. En svag tåge er begyndt at 

lægge sig og lyssøjlen fra fyret fejer hen over klinten og tågebanker, lige så fantastisk. Her driver vi stille 

frem mod Grønsund resten af natten. 0-2 m/sek vind. Tidligt om morgenen ligger tågen sig tykt over 

vandoverfladen. Jeg kan se stjernerne, men ingenting i vandret retning. Det er stille og jeg kan ikke høre 

motoriserede skibe. Men kan der være andre for sejl? Da risikoen er til stede, må jeg ned og hente 

tågehornet som jeg bruger flittigt i et par timer ind til solen brændes væk af solen. 

En lang og to korte med 2 min interval som foreskrevet i søvejsreglerne. Exabyte har en AIS modtager om 

bord, men ingen sender, det må vi se at få på budgettet til vinter, jeg har set at Horizon har sendt en VHF 

på markedet, der har det hele indbygget i samme instrument! 

  



Fredag Morgen kl 7.41 Indsejling til Grønsund 

 

Tågen letter lige efter Hestehoved dyb, på vej ind i Grønsund. En stille fantastisk smuk morgen. 

Strømmen løber svagt med ind mod Storstrømmen og vinden er nu 0-1 m/s 

Trods den smukke morgen begynder trætheden igen at melde sig og jeg ankrer kort før Sakskøbing 

9.03 Lørdag morgen er ankeret ude, 9.04 sover jeg som en sten i SB agterkahyt 

 



Afgang med Sakskøbing i baggrunden lørdag kl 11.59 

 

Efter 3 timers søvn var vinden så småt ved at komme igen (fra vest) og et langt kryds begyndte ud gennem 

Storstrømmen, i bedste kapsejlads stil slog jeg efter bedste evne på vindspringene hele eftermiddagen og 

passerede ved solnedgang Agersø 

Agersø lørdag kl 19:07 

 

 



Ude af Agersøsund bliver det tid til at stege en lakseside som jeg gnider med chili og honning, en opskrift 

jeg har elsket siden jeg smagte det under et ophold i Halifax for et par år siden 

Undervejs har jeg fulgt Silverrudder feltet via internettet og da jeg passerer Storebæltbroen (øst) kan jeg se 

at Lokale Henrik Boye netop har passeret Vestbroen i en god position. Senere krydser jeg hovedfeltet som 

nu har sejlet i 1½ døgn, så jeg holder godt fri af feltet, der nok ikke er sejlet af helt friske skippere længere. 

Ankomst Kerteminde efter 60 timer (heraf 6 timers pitstop). 

Kerteminde kl. 22.52 

 

Her kom jeg ind samtidig med Claus Christensen og hans fine Molich X. Han havde valgt at udgå af 

sølvroret. Endvidere kom der også en tysker ind i en Mini uden motor, han havde store problemer og hans 

manøvrer var panikagtige, ind til en hjælper fik fat i ham og fik ham ind til bro 5. 

Fortøjet til broen igen, helt høj af min fantastiske Sjælland Rundt, tog jeg 2 øl i lommen og gik over til Claus 

i håb om at han ville dele de 2 godnatbajere, desværre blev han hentet af sin familie, så jeg luskede tilbage 

med mine 2 bajere, men drak den ene før jeg kollapsede i Exabytes kahyt. 

3 fantastiske dage alene med Sjælland om Styrbord, det kan anbefales. 

Måske nogle andre Kertemindebåde har lyst til en tur mere inden bådene skal på det tørre, sig lige til, det 

kunne være sjovt at være et par mere, måske Anholdt retur?? 

Jens S/Y Exabyte. 


