
Skibslaget Sebbe Als
For sejl og årer i træskibe som vore forfædres – ud at
erobre verden

Begge skibe er nu i vandet efter vinterklargøringenSå er den nye
sæson igang. Skibene ligger på land og er under klargøring. Både
skibe og besætning venter på, at foråret kommer over os, så vi
kan tage hul på en ny sejlsæson.
På Sebbe er der en del nagler, der skal skiftes og så skal der som
altid skrabes og males, før hun atter kommer i sit rette element.

Aktiviteter
Vi har igen i år en række sejladser, både i Augustenborg fjord og
længere ture.
Flensborg
Kristi  Himmelfart  går turen atter til  Flensborg hvor der er Rom-
regatta. Det er i år 25. gang regattaen afholdes, så det skal nok
blive sjovt.
Slesvig
Slesvig kalder  med Vikingedage den første weekend i  juli.  Her
skulle vi  også gerne mønstre med begge skibe. I  år er der det
specielle,  at  man fejrer  1200-året  for  Slesvigs  nævnelse første
gang.
Sommertogt
En uge senere starter en uges sommertogt fra Slesvig og derhen,
hvor vinden blæser. Skipper har lovet godt sejlvejr, så vi må se,
om han kan holde det.
Augustenborg Fjord
Vi vil også forsøge at få en fast ugentlig sejldag med Ottar. Herom
mere i næste nr. af Sport og fritid.

Hjemmeside
Sidste år omkring 1.  maj fik Sebbe sin egen officielle hjemme-
side. Den er blevet meget godt modtaget, idet den siden har haft
2300 besøg. Noget af  det der trækker er nok de mere en 200
fotos med beretninger. Du finder siden under:  www.sebbeals.dk

Medlemsskab
Vi er mange i foreningen, men der er altid plads til flere. Vi har
ingen krav til medlemmerne – de behøver ikke at kunne holde på
en hammer, at kunne sejle eller lave mad.
Det eneste krav er, at man har lyst til at være sammen med andre
og har lyst til at sejle på samme vis som vore forfædre – det giver
frisk luft. Vi går og laver det, vi er bedst til og så kan man jo altid
lære.
Skibene er ikke udstyret med motor, men med årer og sejl. Vi kan
godt ro skibene, men foretrækker at hejse sejlene og nyde bruset
fra vinden og vandet, der kløves for boven.
Alder er uden betydning, de fleste aktive ligger mellem 18 og 67
år. Vi har vidt forskellig baggrund og kommer fra mange steder i
landet. Som noget specielt er der her et tilbud til hele familien. Har
du lyst til at prøve at være med og høre mere om, hvad vi egentlig
står for? – så kontakt os.

Nicole Møller - tlf. 74471078
Steen Weile - tlf. 74473176

http://www.sebbeals.dk/

