Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Landgang mellem badehusene og Ørkobbel.

En norsk skibshund nød
turen.

Supertur med Ottar
22. juli

Vi var 6 der havde fået lyst til en sejltur med Ottar. Der var lovet rigtig
godt vejr, så vi havde badning i tankerne. Klokken 16.00 tog vi så
afsted efter at have booket skibet hos formanden.

På havnen blev skibet lænset, og alle vore pakkenilleker stablet ombord. Vinden
var lidt ustabil, men hovedsagelig ud af havnen, så vi tog fortøjningerne, skubbede
fra og satte sejlet. Der var ikke meget vind, dog var der nok til at vi stille og roligt
sejlede ud af fjorden. Vi passerede roklubben og badehusene og gik så ind på
stranden inden for Rønsten. Så var der dømt badning. Stranden var ikke den
bedste, men vi var nogen der fik badet. Vejret var helt i top og ud over sodavand
og en enkelt øl, var der kaffe. Vi blev der en stund og det var total afslapning.
Som noget nyt havde vi en norsk skibshund ombord og den nød, på ligefod med
os, turen. Så var der hjemturen. Det er sjældent at vi både har medvind ud og
ind og det skete heller ikke i dag, vi måtte krydse. Første vending over stag ved
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Hygge på stranden.

Madeskoven gik galt, men 2. gang lykkedes det og så gik det ellers fint indtil
roklubben. Undervejs blev vi passeret at en rigtig stor gammel Hollandsk sejlbåd
- for motor! Ved roklubben blev vinden, som altid, ustabil og vi endte med 2
kovendinger og det gør man bare ikke, så sejlet blev strøget og årerne kom ud. For
roning gik det så hjem til havnen. På et tidspunkt gik det lidt for langsomt og der var
så en der tog 2 årer forskibs og så kom der ellers fart på. Perfekt havnemanøvre og
så var skibet på plads. Klokken var blevet 19.00 og efter klargøring af skibet var det

6 glade mennesker der sammen med en skibshund tog afsked med vort lille skib.
Det er skønt at sejle og det er skønt at sejle sammen med mennesker der har målet,
at sejle og hygge sig. En god portion jokes og humor hører til.
Tak for en god tur til en god besætning.
Skibslagshilsen
Steen

2 mastet Hollænder passerer
- for motor!

