
Romregatta 2011 - rapport
Torsdag 2. juni: Vi mødes på dæmningen kl. 9. Vejrudsigten er lidt kontrær: Sol, V 3-8 m/s 
Vi er: Viggo Jonasen, skipper, Klaus Kay, Åse Sørensen, Asger Müller, Claus Lorentzen, Mia Gronau,
 Anders Taps, Dennis Thomsen, Daniel Thomsen, Allan .., Nicole Møller, Ekatarini Kriezi. 

Vanter tottes, Rå med sejl 
får fald på – og hvilket 
fald! Conny & .. har 
provianteret. Grej pakkes.
Affart 10.15 – vending 
for pæl. Roning ud forbi 
badeklubben og Per R.
Sejl sat 11.15 (trinvis!), en 
vis tilpasning for meget 
lagt ror over meget fladt 
vand. Behørig ofring og 
skåling. SB halse og 
et par korte kryds indtil 
kompas-afmærkning er 
passeret, derefter lange 
kryds ud ad fjorden.
Og så er der frokost ……
Større forhandling om 
aftensmad – pølser eller 
suppe? SUPPE!
13.14 Arnkilsøre passeret 
for indgående ad Alssund, 
SB halse.
14.46.03 Chr.X bro 
passeret. 
14.50 Lægger til ved 
fiskerikaj, fortøjning på 
spring. Skiv klares op. 
Og så er der Sundhalle.
Solveig kommer med
AFTENSMAD – suppe 
med boller og varme 
flutes …. Lækkert. Spad-
sereture på kaj. Vi nyder 
synet af Sigyn, som kom-
mer ind og sværmer for 
maskine rundt i havnen.
Besøg på Britta Leth o.a.
En del overnatter hos 

Ekaterina ved Naver-vandtårnet – enkelte på skivet. En enkelt Klaus først det ene, så det andet.

Fredag 3. juni. Sol, klart. Vind NNV 2-3 m/s – noget af tiden! Vi mødes på skivet kl. 9. Daniel afmønstrer, 
Kate Sørensen, Kurt Deutschbein, og Lukas A (7 år) påmønstrer. 
Faldtov og merling indkøbes – faldtov skiftes, og sejl justeres til symmetrisk på råen. 
Større morgenmad ombord. Vi ser Sigyn køre ud og sætte sejl 9.15.
10.10  Affart for årer, sejl sat midt i myldretiden. Behørig ofring & skåling. SB halse, 3. hul. Meget smuk 
udsigt agtenfor og til begge sider, med skive, som sætter sejl (og mange gode billeder).

Fortsættes



10.59.45 passerer vi dommerskiv Morgane, som mener, vi burde gå øst om. 
11.00 starter alle de andre. Snart kan vi på Sthandart’s sejl se, hvor megen vind der er – hvis vi ellers skulle 
have været i tvivl på vort eget!
Vinden løber (sniger sig) gennem V til SV og aftager.
11.55 vending til BB halse – SKIPPER ROR !!!!
11.59 Vel roet – vel vendt!

Og så sker der uendelig lidt mere sejladsmæssigt.  FROKOST.
Rundt om os ser vi flere, der starter støttepædagogen.
15.20  Sejl ned ved Borres hoved – slæb med Rikke af Lübeck Gothmund.
15.35  Kragesand passeret.
Allan trakterer trækspillet – høj stemning på fordækket (forspillet).
16.45  Rikke kalder os op i slæbetovet – og overleverer en pose med en flaske Gorch Forch akvavit, som 
tak, for at de måtte slæbe os – og for underholdningen.
Svigermor passeret samt R derefter (Tonne ?). Vind NV, 4-7 m/s. Slæb sluppet. Sejl op og kurs mod
Flensburg. Og så lægger vinden ned sit arbejde.
Kort efter R bøje (vendebøje) sejl ned og slæb med Plagaia af Wien.
19.30 ank. til ponton ved Museumswerft, hvor man skal gå planken ud tre gange for at komme i land. Skib 
gøres klart. Et enkelt Asgersk bolværks akrobatnummer ved første planke. Ekspeditioner efter plads på 
Taverna Rhodos og i Museumshafens klubhus. Nok engang uden adgang til første sal – men den klarer 
Gerd Büker med universalløsningen. Og så er der god plads til hele mand- og kvindskabet. Hannernes 
vilde horder for oven, hunnernes do. for neden.

Fortsættes



Herlig middag på Taverna Rhodos og en enkelt meter eller to på Hansen. Og så er der igen låst på 1. sal! 
Men – Mia finder en nøgleperson. 
Indsovning i flere omgange - en del taktløs snorken.
Lørdag 4. juni 2011 – ROMREGATTA! En del gammelt og nyt mandskab

Claus L afmønstrer, da Trine skønner, at tre unger nok vil få en for lang og kedelig dag på vandet. Lukas 
afmønstrede i aftes. Påmønstrede: Stig Taps, Thor CJ, Katrine FG, Katrine J & Toke, Sylvie & Steen W, 

Erik J, Conny, Ingrid Larvad, Sebastian .., Dietmar 
Schultz & Claus Kolbe & Alina & Larissa K, Mette Bot-
trup, Daniel. I alt 26.
Vejrudsigt: Sol, 2-3 m/s fra skiftende, men især NØ-
lige retninger (!)
8-9-10  vi mødes ved skivet. 9 skippermøde med 
sædvanlige forklaringer. Skipper & Dennis glemmer 
at kigge på noget …. Kl. 10 affart på slæb efter Sigyn, 
med færøjolle på slæv.
Katrine spørger, om skipper flyver hjem i spidsen for 
de andre rensdyr. Hun mener, der har været sol på 
noget.
10.30  Slæb sluppet nær Mürwick, sejl sat SB halse. 
Behørig ofring & skåling – Dietmars jägermeister. Vi 
styrer tværs af fjorden, langs startlinie.
11.01  startlinie passeret, SB halse bidevind. 
NØ 1-3 m/s.
Mange, mange kryds. Dennis ved roret i en del af 
dem.
Dietmar nævner, at han og co. første gang var med i  
1998 – og at det var Claus Kolbe også!
DLAG kommer og melder om baneforkortelse til 
politibåd og Gesine ca. ved Okseøerne.
Katrine mener, der er nogle amatører og bolværks-
matroser og civilister og ignoranter og …, der har sat 
sejlet med forsiden bagud. Øh ….
Med et par ekstra ben og en afbrudt kovending lykkes 
det at få Sigyn først over målstregen ved Gesine. 

Fortsættes



Fryd og moro når store højder.
14.45 passerer vi målstreg. En halv time senere henter vi Sigyn og gratulerer med førstepladsen. De takker 
elskeligt og svarer – øh tredjepladsen. WHAT???? Nogen finder ud af, at færøbådene er i samme klasse – 
og at de har sammensvoret sig om at komme samtidig over stregen.…. D’er skippers skyld. Aber das war 
Spass.
15.45  er vi lænset hjem, overhalende en del …  Og så er der vandballoner i gummi-slynge fra Bellis. Thor 
prøver at returnere – men kraften er ikke til den distance!
2 gange sejlsyning – indimellem råen på den anden side af masten, så amatører og bolværksmatroser og 
civilister og ignoranter ikke mere ses på sejlet.
Asger danser i land over planke – uden at falde i ….
Ingen omtale under Preisvergeudung – men jo, på tavlen ses klasseinddelingen, som vi ikke så i morges!

Konstaterer, at Regattafest er 1 pølse & 1 øl for 15€ . Vi vælger Rhodos, 21 plus Toke & Sebastian.
Og så altså en enkelt meter Hansen – flere for somme.

Søndag 5. juni – hjemtur fra Romregatta. Vejrmelding: NØ-Ø, 3-8 m/s, drejende Ø. Hm.
Kl. 7 Klaus K purrer. Rengøringsmanden sidder og overvåger, at gulvet tørrer, før det betrædes. 
Aase sørger for kaffe – folk lister ombord, de sidste gør rent efter os alle!
Planlagt affart kl. 9.
8.40 forhaler til Rikke af Gothmund Lübeck, at tage Asger ombord. Der er noget med blodtryk og svimmel-
hed.
Besætning: Viggo, Klaus K, Aase, Asger M, Mia, Anders, Katrine, Toke, Dennis, Daniel, Allan, Nicole, 
Conny, Exe, Jesper, Sylvie. 
Morgenmad i ventetiden.
9 ser vi Frillen gå ud – uden at de ser os! Aft. slæb med Sigyn. 
9.50 Og det får vi så – hele vejen ud øst for Kragesand. 
Gemytlig småsnakken, enkelte skodder smides overbord under behørig råben fra Katrine. En del slik fra 
kassen.
12 Svigermor passeret. 
Frokost, med meget godt kød fra Rhodos i aftes.
13.10 Kragesand passeret
13.25  Sejl sat, SB halse. 3-6 m/s af Ø-NØ. Vi styrer mod kysten SØ for Sønderborg Lystbådehavn
14.30  Ank. Sønderborg – lægger til ved fiskerikaj, lige bag ved Frillen. Jamen, så er hjemfarten sikret. 
Hans L & Kell H & .. .. & .. spiser frokost ved fiske-buffet’en. Flere supplerer med en fassbier.
Jesper & Bente afmønstrer

Fortsættes



15.37 affart fra kaj. 15.38 passerer Chr.X bro roende – SB årer bliver næsten elegant foldet under passa-
gen.
15.45 Sejl sættes flyvende. Kurs nordud af havnen, SB halse. Vind let svingende, tværs til foran for tværs. 
Frillen følger pænt efter.
16.45  Arnkilsøre passeret. Sejl justeres til tæt bidevindsejlads. 6 kryds ind til kompasafmærkning ved in-
derfjord. Formidabelt sejlvejr, og stilfuld afslutning på en god regatta.
Toke bliver onklet på det eftertrykkeligste af Anders og Daniel. 
18.15  sejl ned – slæb efter Frillen ind til havn.
19.15  fortøjning ved pæl, Sebbe svajes rundt og bakkes på plads.
Skiv klares op, Allan & Dennis kører kasser til Naust med Fie.
Der krammes farvel og mange tak for denne gang.

PS  Asger meddeler onsdag, at det var rigtigt – blodtryk var alt for lavt. Så normalisering er påbegyndt og 
fortrøstning stor.


