
Der var besøg fra USA - et skibslagsmedlem med familie og så skal der 
en sejltur til. Metelogerne holdt for en gang skyld hvad de lovede - sol, 
varme og en let vind, så der var ikke noget at klage over.

Vi mødtes på dæmningen klokken 16.00 og efter at have lænset skibet gik det ud af 
fjorden for årer - vinden var lige imod, så sejle kunne vi ikke. Ved Madeskoven satte vi 
sejl og sendte samtidig en varm tak til Danfoss der har sponsoreret det nye sejl. Hun 
sejler fantastisk godt, det lille skib. 

En dejlig sejltur med Ottar
6. september 2016

Mandskabet slapper af.

Skibslaget 
Sebbe Als 
Augustenborg



Vi tog et par kryds, det fungerede bare fint, men så gik det lidt galt! - pludselig sad 
styrmanden med rorpinden løst i hånden, surringen til roret var sprunget op og så 
var der selvsagt ingen styring. Den blev bundet fast igen, men vi havde i mellemtiden 
snurret lidt rundt, så vi satte sejlet til en læns og gik tilbage til Augustenborg i en rigtig 
fin fart. På en læns er der så dejligt stille og når man så samtidig sejler i de smukke 
omgivelser Augustenborg fjord byder på, så er det en ren nydelse. Der blev snakket 
og hygget i fulde mål på hele turen og ved 18 tiden var vi tilbage i havnen. Havne-
manøvren gik lige efter bogen og skibet kom let og elegant på plads. 

Skibet blev gjort klar og en rigtig god tur var til ende. Opfordringen til medlemmerne 
er: kom nu ud og sejl med skibet - det er bare skønt!
En stor tak til deltagerne for godt sømandsskab og hyggeligt samvær.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Op mod vinden og en 
vending ud for Rønsten.

Kurs mod Augustenborg 
for læns og masser af tid til 
snak.
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Sebbe Als 
Augustenborg


