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Så var det tid til den 33. regatta. Der var masser af gamle træskibe der lå
klar til dysten og vejret var rimeligt selvom der var lidt for lidt vind. Der
var dog en frisk besætning der så frem til turen.

Der var trængsel ved
havnemundingen

Klokken var 09.00 da de sidste ankom med bil. Og de blev hilst velkommen
da de havde friske rundstykker med. Men, men - der var ikke lavet kaffe og
de 4 kopper vi havde med forslog ikke meget. Til gengæld var der blevet
fremstillet flere kander “gult vand” - de kalder det te og drikker med velbehag
i fjerne lande - men det er en tynd kop kaffe! Efter morgenmaden blev der

Så sættes der sejl

gjort klart skib og så “krøb” vi ud af hullet hvor vi lå. Efter en ganske lille bitte
smule roning prajede skipper en større sejler, der havde en af disse larmende
og osende jernklumper der kan fremdrive et skib uden sejl og årer! Vi fik et
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slæb ud til et sted før startlinien. Her lå vi og hyggede os lidt. Klokken 11.00
gik startskuddet og vi gik for sejl. Vind var der ikke meget af og den der var,
gav os anledning til kryds. Og Sebbe kan krydse, men i svag vind er det med
megen afdrift da vi mangler køl. Fremad gik det dog og da det holdt tørvejr og
solen ind imellem kiggede ned til os var vejret egentlig fint. Der indtraf dog en

Gamle sejlskibe og så den
gamle dampfærge
Alexandra

krise da det pludselig gik op for nogen at der kun var 2 øl med på et skib med
et mandskab på 23. En mumlede noget om Jesus og nogle fisk - en hændelse fra en stor bog der beretter om noget der skete for lang tid siden. De to
øl var privat ejendom og blev nydt. Halvvejs gennem regattaen var der pludselig en der fandt en ramme øl - ikke dårligt - så var der gennemsnitligt en
pr. mand. Ruten gik ud til Okseøerne og vi måtte erkende, at med den svage

Og med vinden ind fra
agten og alle klude sat

vind kunne vi ikke hamle op med de små både og måtte opgive de 3 liter rom.
Så dukkede der pludselig en hel pladekage op - en vel hjemmebagt brunsviger som moderen til en kommende aspirant havde doneret. Den store kage
nåede en gang frem og en gang tilbage - så var den væk. En stor tak for det
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gode indslag. Så kom der frokost på bordet, men det blev besværliggjort at
de evige vendinger - ikke let at have køkkentjans. Ude ved gennemsejlingen
mellem Okseøerne vendte vi skuden og tog turen tilbage med vinden ind fra
agter - ren magssejlads. Vi gik for sejl helt ind til vor kajplads hvor vi lagde til.
En rigtig fin sejlads selv om vinden drillede.
Vi fik en flot 4. plads (nr. 4 ud af 4) så ingen præmie i år. Det tog vi dog med
godt humør.

En ny styrmand blev sat
på!

At sejle, omgivet af prægtige historiske træskibe er en sand fornøjelse. Man
føler sig hensat til svundne tider og når Alexandra, damskibet, osende kommer sejlende forbi, jammen så er det jo helt perfekt.
Efter præmie overrækkelsen (til andre) gik vi traditionen tro på den græske
restaurant og fik et måltid mad som afslutning på turen.

Der var vaskeægte sørøvere med smøg, mobiltelefon og øl - hu hvor så de
farlige ud!

Det var et større arbejde at få skibet gjort klar til sæsonen - nu har vi høstet
de første frugter. En stor tak til skipper og mandskab der gjorde det muligt at
være med til regattaen som eneste danske vikingeskib - gode ambassadører
for Danmark.
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