
Skibslaget Sebbe Als
Så er den nye sejlsæson startet, det vil sige forberedelserne. 

Gamle træskibe kræver vedligeholdelse og løbende udskiftninger og det begynder at tage form. 
Er det nogen, der har lyst til at være med, kan de bare sige til. Det er ikke bare arbejde, men 
også i høj grad socialt samvær og hygge. Vi stiller ingen krav om nogen som helst form for
erfaring - der er altid noget at lave til alle. Til arbejdet foretrækker vi at anvende traditionelt 
værktøj, men vi bruger også noget lidt mere moderne.

Søsætning
Efter at have repareret og klargjort skibene er det tid til søsætning. 
Det kræver en del muskelkraft at skubbe/trække skibet ud og jo 
fl ere der er med, des hurtigere går det. Det er altid spændende at 
se skibet fl yde, spændende da det er starten på en ny sæson og 
spændende at se hvor meget vand der kommer ind. Søsætnin-
gen af Sebbe Als foregår den 29. april og forberedelserne på 
nausten starter kl. 09.00 - alle er velkomne!

Aktiviteter 2006
Romregatta
Traditionen tro deltager Sebbe i den årlige Romregatta i Flensborg 
i Kristi himmelfart. Fire dage med sejlads og hygge og så selvføl-
gelig regattaen hvor vi vil være nr. to for at vinde to liter rom.
Midsommerarrangement.
I weekenden 1. - 2. juli er der midsommerarrangement samt åbent 
hus i Sottrupskov. Arrangementet bliver afholdt i samarbejde med 
Hjortspring båden og Nydamselskabet.
Sommertogt
I uge 29 er der sommertogt. Hvor turen går hen? Det kommer an 
på vejr og vind, men mon ikke det bliver det Sydfynske øhav. 
Er der nogen der har lyst til at følge i vikingernes fodspor kan de 
bare sige til - sejlkundskab er ikke noget krav!
For yderligere informationen henviser vi til vor hjemmeside.
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