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Skøn sejltur med Ottar
15. august 2020

Der var mandefald, da vi lørdag klokken 10.00 skulle på tur med Ottar,
men vi var minimumsbesætningen på 3 mand (MK). Der var ikke meget
vind, det skal der heller ikke til for at Ottar kan sejle. Vi pakkede skibet,
kastede fortøjningerne og skubbede os ud. Så blev sejlet sat og for en
let vind gik vi med ca. 2 knob ud af fjorden.

Livrederen holdt et
vågent øje med badegæsterne - der var ingen
problemer.

Kvindernes ligeberettigelse - de fik lov til at ro.

Vi gik ind til Ulkebøl krigshavn, hvor vi måtte vende idet der stod en
fisker og fiskede med flue. Vi tog nu tværs over fjorden og lagde til på
en sandstrand mellem badehusene og Ørkobbel. Badenymferne gik
i vandet mens jeg tog den som livredder på det tørre og nød en kold
fransk øl. Efter at de badende igen var på det tørre indtog vi vor medbragte frokost og
slappede af - helt
stille, varmt og
dejligt.
Klokken 13.30
skubbede vi skibet
ud og satte sejl - nu
stod den på kryds
ind af fjorden - det
var dog ikke så
let, da skoven stjal
vor vind, så vi ind
imellem lå helt
stille. Vi tog nogle
kryds og ud for
badehusene tog vi
sejlet ned og roede
over til nausten.
Her gik vi i land og
så blev der brygget
kaffe som vi nød i
skyggen.
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Der var lavet aftale med en flok mennesker - en skibsbygger samt en
gruppe på ca. 15 mand der havde været søspejdere på Sjælland. De

En flok modne søspejdere kom på besøg og
hyggede sig.

mødtes med Kurt og Bjørn på havnen hvor de fik fortalt om Sebbe
hvorefter de kørte på nausten. Her så de på Ottar og fik yderlige informationer om skibslaget og vor historie. De syntes det havde været et
dejligt og spændene besøg og fortsatte deres program.

Med fire mand ved
årerne blev der roet
tilbage til havnen.

Vi satte os i skyggen i porten og snakkede og havde det rigtig hyggeligt, men der var flere der skulle videre så vi hoppede 5 mand ombord på Ottar og roede ud. Pludselig blev overfladen brudt i det stille
vand foran skibet, det var to marsvin der boltrede sig og de blev ved
med at komme op helt simultant. På et tidspunkt var de ikke mere end
20 meter fra skibet. Vi roede ind, lavede en flot havnemanøvre og fik
skibet på plads.
Efter at have klargjort skibet tog vi afsked efter en dejlig og begivenhedsrig dag.
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