
 
Denne aftensejlads er planlagt og brugt i bl.a. VSK’s Sejlerskole af Lennart Larsen. I 
lige linje er turen på 12-13 sømil, og under gode vindforhold kan den gennemføres på 
omkring tre timer. Vent med at sejle ud, til mørket er lige ved at sænke sig – men husk, 
at det er en fordel, at du kommer inden om bundgarnspælene øst for Brøndby Havn, 
mens du stadig kan skimte dem. God aftentur! 

 
 
 Nødvendigt udstyr: Kraftig lygte, kikkert, varmt tøj og drikke. 
 

1. Sejl ud af havnen med kurs mod Brøndby Havn.  
 

2. Ud for Brøndby sættes kursen midt mellem sydspidsen af Amager og 
kraftvarmehavnen. 
Pas på bundgarn lige øst for Brøndby Havn. Gå indenom, der er dybt nok. 
Bemærk vinkelfyrene ud for indsejlingen til kraftvarmehavnen: Rød, hvid og grøn i 
de 2 tårne, og begge tårne lyser hvidt, når du er midt i renden, der er afmærket 
med gule stager. Har du ekkolod ombord, kan du se, hvordan dybden falder til 
over 6 m midt i renden. 
 

3. Forsæt mod øst og se de to røde overet-lys inde ved broen over Kalvebodløbet. 
Når de står lodret over hinanden, er du i sejlrenden ind til Kalveboderne.  
Styr så mod syd. Bemærk, at du har grønne bøjer om styrbord, selv om du er for 
udadgående. Hold dig nogenlunde i den afmærkede rende. Gå ikke for langt mod 
øst for renden, ca. 100 m er ok. 
 

Sejlads i mørke



4. På et tidspunkt kommer du forbi et østmærke uden lys. Du kan se reflekserne ved 
at lyse på mærket. Det skulle gerne have 2 blå reflekser på. 
 

5. Kik mod syd/sydvest og find et sydmærke, der blinker med hvidt lys: 6 korte og 1 
langt. Sejl tæt forbi og lys på mærket. Hvilke reflekser ser du på mærket? 
 

6. Forsæt på samme kurs mod anduvningsbøjen med 1 langt lys hvert 10 sek. 
 

7. Indlæg vestmærket ved indsejlingen til sejlergaden på din GPS/aflæs beholden 
kurs og sejl hen til mærket. Hvilke reflekser ser du på mærket? 
 

8. Sæt kursen mod Vallensbæk havn. Se lyset på gravmolen: Hvidt lys. 
 

9. Hold godt klar ved anløb af havnen. 
 

Kig på hele turen efter andre skibe og fyr: Drogden fyr, Stevns fyr og vindmøllerne syd 
for Øresundsbroen. 
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