
Opfordring til jeres medlemmer om deltagelse I langturssejleri og praktik for sejlere 
med  Skipper kompetencer og til medlemmer som vil med ombord som gast. 
  
Jeg er indehaver af 2 både: s/y Brunhilde af Brøndby en 27 fod Albin Vega fra 1973 som 
bruges til øvelsessejlads og s/y Veritas af Brøndby en Bavaria 50 fod Cruiser fra 2002 som 
bruges til langturssejlads. 
  
Brunhilde ligger p.t. i Brøndby og bruges til at øve med gaster og Veritas ligger p.t. på værft i 
Phuket Thailand. 
  
For s/y Veritas er der planlagt en rute hjem til Danmark over 6-7 togter. Hun har fra Europa 
til Phuket allerede gennemsejlet 6 togter; 1,2,3,4,4a,5 over 16 mdr. og er nu på værft i 
Phuket. 
  
Togt 7 starter 15/5-18 fra Phuket til Noumea, Ny Kaledonien over ca. 4 mdr. 
  
Togt 8 starter slut september 2018 og går fra Noumea rundt blandt øerne i Stillehavet (hvor 
vinden bærer hende hen østover på kryds) og slutter på Tahiti, Fransk Polynesien over ca. 5 
mdr. 
  
Togt 9 starter medio marts 2019 og går fra Tahiti til Cains, Australien over ca. 4 mdr. 
  
Togt 10 starter slut juli 2019 og går fra Cains til Phuket over ca. 5 mdr. 
  
Togt 11 starter slut januar 2020 og går fra Phuket til Sri Lanka, Maldiverne, Indien mod 
Alexandria, Ægypten over ca. 4 mdr. 
  
Togt 12 starter ultimo maj 2020 og går gennem Middelhavet ud i Atlanten og mod Danmark 
over ca. 4 mdr. Hvor hun forventes at ankomme september 2020. 
  
I den forbindelse inviteres klubbens/foreningens medlemmer med Skipper kompetencer og 
interesse for projektet til at gennemføre sejlads/togt som Skippere sammen med mine 
gaster - som er bredt sammensat ud fra forskellige kompetencer og med forskellig sejler 
baggrund. Langturssejleri vil give en solid praktik, med erhvervelse af brede kompetencer og 
prøvelser indenfor hele spektret af sejleri. Endvidere inviteres medlemmerne til at være 
gaster ombord. 
  
Jeg sidder på land som tovholdere og sørger for alt omkring administration, udstyr m.v. 
  
Båden og gasterne betaler for Skipper flybilletten til og fra båden samt kost og vaccinationer 
for som et stipendium. Endvidere modtager Skippere som giver afkald på enekahyt 
yderligere kr. 6.650,00 pr. mdr., såfremt pladsen sælges til en gast. Hidtil har der været fuld 
belægning og behørigt mandskab ombord. 
  
Håber det har jeres medlemmers interesse. 
  



Om båden kan oplyses at den er veludstyret med al moderne navigationsudstyr, samt back-
up plotter, kort og pilotbøger, 2 redningsflåder, 2 satellittelefoner, radar, AIS, gummibåd 
med 2 motorer m.m. 
  
Projektet er uden overskud og vi støtter aktivt foreningen Plastic Change. Målet med 
projektet er dels at forsyne gasterne med en sejlmæssig baggrund til støtte for vores 
langvarige tradition, at afhjælpe generationsskiftet, således at mange både finder nyt liv, 
samtidig med at gasterne oplever hvorledes verdenshavene og faunaen forefindes. 
  
Jeg stiller mig til rådighed for spørgsmål og yderligere info. 
  
Se http://www.manntron.com/ samt http://www.backpackerplanet.dk/vil-du-vaere-gast-
paa-langtursbaad-her-er-en-mulighed/for baggrundsinfo. 
  
Jeg kontaktes bedst pr. E-mail.: skipperoggast@manntron.com 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Peter Leif Tronborg Petersen 
Lidt om mig:  
Sejleri siden barnsben. 
Stor interesse for naturbeskyttelse. 
Jurist med speciale i Søret. 
Censor på søfartsuddannelserne. 
Sejllærer. 
Far til 5. 
58 år ud af en professionel sejlerfamilie. 
Mjøsensgade 9, st.tv. 
2300 København S 
 
 
 
  
 


