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Første rigtige sejltur med Ottar
1. august 2020

Lørdag klokke 09.30 mødtes vi på dæmningen ved skibet. Første punkt
blev at lænse den lille dame. Lidt misforståelser gjorde at vi først var
klar til sejlads 10.45. Vi roede ud og satte sejlet.

Så bliver der gjort klar til
sejlsætning.

Vinden var ret frisk så det gik hurtigt ud af fjorden. Vi mangler lige at få
monteret nogle klamper - der var ingen fastgøring til skødet, så det var
med styrepinden i den ene hånd og skødet i den anden. Vandet bruste
om boven og der var en rigtig god stemning ombord.

Besigtigelse af en
af Danmarks ældste
skibssætninger.

Ud for Sebbelev skov gik vi fra en bagbords hals til en styrbord og i fuld
fart nærmede vi os Katholm. Her gik vi ind og tog de sidste 300 meter
for årer hen til en meget lille bro, men der var vand nok så vi kunne
lægge til. Ved broen stod et lille fiskerhus samt bænke som vi lånte til
at fortære vor frokost. Der kom diverse på bordet - der var dog kun 2
gode øl til fordeling blandt hele mandskabet. Efter at have pakket sammen gik vi et par hundrede meter ned af stranden og tog den gamle
skibssætning i øjesyn. Desværre er den igen ved at vokse til i siv.
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Så fik vi et opkald fra Bjørn der var på vej ud af havnen sammen med
Noah - “hvor er I ?” - “vi sidder og drikker kaffe inden for Katholm”.

Er hun ikke bare smuk,
den lille dame?

Efter kaffen pakke vi sammen og gjorde skibet klar og så kom Bjørn.
Mens vi sejlede ud gik han på grund, men kom fri igen. Vi roede ud i
den østlige del af øen og vel ude satte vi sejl.

For fulde sejl på ved
mod lufthavnen.

Det var blæst op så der kom rigtig gang i båden. Vi gik for en halv vind
over mod den sydlige del af lufthavnen. Bølgerne var høje og af og til
kom der et skumsprøjt ind over forskibet, men hun lå rigtig godt i vandet og skød en herlig fart. Skulle vi have krydset ind til Augustenborg
vil det have kostet en del ben og tid så vi tog imod et godt tilbud om
et slæb hjem. Slæbeline fast og så gik det hjemover. I havnen roede
vi ind, lavede en elegant havnemanøvre og så var vi på plads. Skibet
blev tømt og gjort klar og så satte vi os ved bænken og drak den sidste
kaffe. En god tur var til ende og alle var glade og klar til at tage med på
flere ture.
Tak til deltegerne: Nicole, Jens, Mia, Ellen, Anders og Lucas - vi ses.
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