
Invitation til Råsejlstræf d. 1.- 8. juli 2005 
 
Til sommer er det fem år siden vi sidst havde råsejlstræf på Barsø – og 20 år siden vi havde det første i 1985. Da 
vi var til råsejlsseminar i Frederikssund i februar 2004 talte vi om planer for et råsejlstræf i 2005. Det skulle 
ske i forbindelse med at rekonstruktionen af Skuldelev 2, Langskibet, sejler ud af Roskilde Fjord første gang.  
 
Langskibet blev søsat d. 4. september 2004 og 
hedder nu Havhingsten fra Glendalough og var under 
sejl første gang d. 10.-12. oktober. Både søsættelse, 
de efterfølgende roture og især sejladserne var 
lovende oplevelser. Til sommer skal Havhingsten fra 
Glendalough prøves i lidt større farvande 
(Isefjorden og senere Kattegat). For at gøre 
afgangen festlig og for at give vores råsejlskollegaer 
fra hele landet en chance for at opleve dette 
fantastiske skib, vil Vikingeskibsmuseet og de 
tilknyttede bådelaug invitere til råsejlstræf i 
Roskilde og Isefjorden.  
 
Det foreløbige program ser således ud: 

Billedet er fra søsættelsen. Se flere billeder og læs 
mere om skibet på www.havhingsten.dk 
 

Fredag d. 1. juli 
(og dagene op til): 

De deltagende skibe ankommer til Roskilde, hvor der kan anvises plads i 
Museumshavnen. Mulighed for teltovernatning kan arrangeres. 
Vikingeskibsmuseet kan hjælpe med slæb ned gennem Roskilde Fjord, hvis vinden 
er imod; men farvandet er også velegnet til flere dages sommertogt. 

Lørdag d. 2. juli Fælles program med  
? tilbud om omvisning på Vikingeskibsmuseet – og dermed gratis entré.  
? foredrag om byggeriet af Havhingsten fra Glendalough 
? ”match-race” i råsejlriggede  småbåde.  
? fælles spisning og fest om aftenen 

Søndag d. 3. juli Fælles afgang fra Roskilde mod overnatningsplads i Isefjorden. En enestående 
mulighed for at prøve at sejle med et andet skib og for at se ”sit eget” skib udefra. 

Mandag d. 4- 
Fredag d. 8. juli 

Fælles lejr et sted i Isefjorden. 
Havhingsten fra Glendalough skal trænings- og testsejle dagligt. At sejle mange 
skibe sammen giver både gode/flotte oplevelser og muligheder for at sammenligne 
skibene. Alle deltagende skibe opfordres derfor til at gennemføre parallelle 
sejladser, så vi kan få sammenlignelige resultater fra de mange vikingeskibskopier 
der sejler rundt i Danmark.  
Vikingeskibsmuseet vil i videst muligt omfang stille udstyr til rådighed for 
indsamling af resultater.  
Der vil i ugens løb være mulighed for at prøve at være besætning på Havhingsten fra 
Glendalough 

 

Økonomi Afhænger af deltagertal; men vi regner med deltagerbetaling for festmiddag lørdag 
aften (op til 100 kr/pers.) og evt. for lejrplads og –faciliteter ved Isefjorden (f.eks. 
500 kr/skib). De deltagende besætninger sørger selv for forplejning.  

Tilmelding Af hensyn til planlægning vil vi gerne have en foreløbig tilbagemelding fra hvert 
laug senest 1. februar 2005 med angivelse af interesse (og evt. ca. antal deltagere). 

Kontakt Poul Nygaard tlf: 46 300 257 e-mail: pn@Vikingeskibsmuseet.dk 
 
På vegne af Vikingeskibsmuseet og de tilknyttede bådelaug 
 
Venlig hilsen   Poul Nygaard  


