
 

 

 

Skipperweekend  

12-13. september 2015 

Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi 

nyuddannede skippere kunne 

komme ud og blive luftet og lære at 

sejle med vore dejlige både. Det var 

planen vi skulle tage Sebbe, så der 

var hidkaldt en flok folk samt Katrine 

fra Århus som skipper. Fremme på 

havnen var der dukket en god flok 

folk op kl 10; nogle nye ansigter var 

der også imellem. Vinden var en 6-7 

m/s fra øst-nordøst, men efter en 

hurtig vurdering af de fremmødtes 

antal, størrelse og erfaring med 

sejlads blev det vurderet at vinden 

var lige til den hårde side. Det ville 

ikke være så heldigt at skulle 

forsøge at rebe sejl med kun 4-5 

erfarne personer ombord, så vi 

valgte at tage Ottar på tur. Der var 

for mange til at alle kunne komme 

med i én ombæring, så 

børnefamilierne fik lov at komme ud 

først. Der blev sejlet ud til 

bredningen ude omkring 

badeanstalten, og så skulle der øves 

vendinger! For nogen tid siden var vi 

lokale ude at sejle, og stagvendinger 

ville simpelt hen ikke lykkes i Ottar, 

hvilket vakte megen undren. Men 

efter at have prøvet et par vendinger 

og snakket om hvad der var gjort 

tidligere stod det ret klart at der nok 

var begået cirka alle de fejl der kunne begåes – for hård ved 

brasen, for hårdt træk i roret, skøde ikke sluppet i tide – listen 

er lang. Men nogle stagvendinger senere sad den ret godt i 

skabet, og der blev lavet nogle flere, blot for god ordens 

skyld. 

En snes vendinger senere var besætningen ved at være lidt 

brødflove, og der blev stævnet ind mod Nausten. Her blev 

 

Gensynets glæde er stor! 



 

 

 

der naturligvis også trænet vendinger, da vinden nu var right 

in the snot. På land stod vi nogle stykker og kunne observere 

hvordan vendingerne gik, men specielt interessant var det at 

se da Ottar vendte ovre 

ved roklubben. Her var 

det virkelig tydeligt at se 

hvor meget afdrift der 

var – Ottar pegede 

nogenlunde ind mod 

Nausten, men flyttede 

sig vel med en 2-3 knob 

ud mod bredningen. Der 

gik dog ikke så 

voldsomt lang tid inden 

hun var i fart og så kom 

ind til broen. Her blev 

der serveret en simpel 

frokost i solskin og læ, 

og snakket om hvordan sejladsen var gået. De nye der var 

med lod til at have nydt turen og oplevelsen. Erik (en af 

drengene) havde været så uheldig at håndtaget til hans 

redningsvest var blevet 

fanget i en åre, så vesten 

var blevet udløst.Hans 

kommentar var ”Hold op 

hvor blev jeg hurtigt fed!” Vi 

kunne se at kalkpatronen 

(som udløser vesten når 

man falder i vand) var intakt 

endnu, så for 

nysgerrighedens skyld 

prøvede vi at putte én dråbe 

vand på. Den svulmede 

øjeblikkeligt op og blev helt 

porøs! Én dråbe mere, så 

udløste fjederarmen. Sådan nogle selvoppustelige veste er 

virkelig effektive! 

Efter frokosten var det tid til andet holds sejlads. Der blev 

stævnet ud, og igen blev der trænet kryds, kryds, kryds! 

Vinden var god, så Ottar fik lagt sig godt ned, til stor 

underholdning for nogen og lidt hjertebanken for andre, men 

hun er jo underrigget, så det er ganske sikkert at sejle med 

hende, selv i halvhårdt vejr. 

 

Ottar på vej ud af Augustenborg Fjord for fulde gardiner! 

 

Jobbet som skipperaspirant er virkelig hårdt! 



 

 

 

Efter lidt tid dukkede der et par stykker op på Nausten som 

gerne ville med, så vi fik sejlet ind og samlet dem op, og så 

ud igen og krydse. De to nye skjønmøer der var med fik 

kommandoen ”Hal 

skødet hjem”, og 

vupti sad 

skødebarmen helt 

oppe ved klampen! 

God indsats dér! 

En god times tid 

senere blev det 

besluttet at det var 

fint for denne dag, 

så der blev sejlet 

ind til Nausten. Her 

blev der igen 

debriefet og 

snakket om dagens sejlads. De fleste tog hjem, men Katrine 

og jeg blev på Nausten for at passe på Ottar. Det blev til 

 

Der spises frokost ved Nausten efter en god snes vendinger 

 

Andet sejladshold stævner ud fra Nausten 

 

En smuk morgen ved Nausten med Ottar ved broen 



 

 

 

udveksling af mangen en god sandsigelse og løgnehistorie, 

et par (eller tre, eller..) krus kakao med rom, og hen sidst på 

aftenen var det ned i soveposerne og så godnat. 

Næste 

morgen kom 

Benny med 

rundstykker 

og vækkede 

os. Regnen 

silede ned, 

så vi 

ventede på 

opklaring 

som kom 

henne ved 

11-tiden. De 

andre 

deltagere denne dag var faldet fra af forskellige årsager, så 

det blev til os tre. Vinden var mild og god, så det var en rigtig 

god dag til at træne vendinger og at se hvad der sker når 

man leger med trim. Det betyder ret meget for sejladsen 

hvordan besætningen sidder og hvordan besætning i 

forskellig størrelse placeres i skibet! 

Nu skulle vi jo så også mestre den ædle disciplin at 

stagvende, selv om vinden var begrænset. Ganske vist var 

der mere vind i bredningen end i inderfjorden, men det var 

ikke ensbetydende med at der var meget. 3-4 m/s fra sydøst 

var hvad det kunne blive til. Men efter lidt leg og drøftelse gik 

vi i gang, og i løbet af få vendinger kunne vi få vendt uden at 

Ottar gik i bak! Her taler vi om de samme to som dårligt 

kunne stagvende Ottar overhovedet for få uger siden. 

Sejrens sødme var stor, så efter at have gjort dette nogle 

gange satte vi p-skiven og holdt stille en rum tid for at få idt 

frokost. Herefter var det tid til skift af skipperaspirant, og så 

gentog vi manøvrerne. Kryds, kryds, kryds – hu hej hvor det 

gik!  

Nu skulle det så testes hvor skarpt vi kunne gå ind i fjorden. 

Herinde flovede vinden noget af, så det gik meeeeget stille 

og roligt. Henne efter Nausten hang kluden det meste af 

tiden, men der skulle kun et enkelt kryds til helt henne ved 

havneindløbet for at få os ind i havnen. Vi kunne dog ikke 

 

Sejladsføring på en stille vinddag kan forbedres med lidt spilersejlads 



 

 

 

lægge til for sejl; der måtte roes en små hundrede meter, 

hvorefter Ottar blev lagt til kaj. 

Under oprydning blev sejlet fanget af en åre, så det revnede 

desværre. Der skal skaffes lidt sejltape før det er klart til brug 

igen; sejlet ligger i Nausten. Barmene har det heller ikke for 

godt; den ene har kun én kordel tilbage, og selv den har det 

ikke så godt. Så sejlet skal til en sejlmager når sæsonen er 

overstået, så det kan være klart til næste år. 

Klokken halv seks var alt afleveret i Nausten og låst af; vi 

kunne se tilbage på en rigtig dejlig sejladsweekend. Et stort 

TAK til alle dem der deltog; vi håber i alle har haft en rigtig 

god oplevelse, og vi glæder os meget til at se jer igen! 

 

Skibslagshilsener,  

Allan Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 års sol og sejlads mørner sejlet – det skal forbi en sejlmager snarest 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


