
Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg Det blev atter lørdag og i dag var holdet blevet forstærket - vi var 9 

mand på dæmningen. Efter at have sagt god morgen gik vi igang med 
at afmontere roret på Sebbe og lægge alt løsøre fra Sebbe over i 
Ottar. 

Herefter var vi 4 der skubbede Ottar ud og tog alt tovværk med for 
så at gå for slæb efter Bjørn ud til nausten. Her gik vi så igang med 
at tømme Ottar for alt. Bjørn og 3 raske svende sejlede ind til havnen 
hvor de søsatte Sebbe´s mast og rå - gjorde dem fast til Bjørns båd 
og sejlede dem ud på nausten. I mellemtiden havde vi ryddet nausten. 
Så blev årer samt andet lagt på loftet og der blev gjort klar til Ottar. Så 
var der kaffe og efter kaffen blev master og rå til begge skibe surret op 
under loftet.

Optagning af Ottar og meget andet
14. november 2020

Der gøres klar til 
Sebbe´s årer, ror mv. 
kan lægges i Ottar.

Ottar på årets sidste 
sejltur for slæb med 
Bjørn.
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Nu var det Ottars tur. Der blev lagt bakkestokke ud og så var der 
ophaling. Det gik over al forventning og hele ophalingen tog blot 
ca. 6 minutter. Så var der den traditionelle slæbeøl hvorefter Ottar 
blev hævet op og derved højvandssikret.

Der var blevet tændt op i vort nye komfur, men det skal man lige 
kende for pludselig væltede røgen ud - der var blevet sat fuldt blus 
på. En kyndig (Kurt) gik så igang med at belære de øvrige vikinger om 
funktionen af en gasgrill. 

Der kom pølser på og snart kunne vi trække os ind i Captains cabin 
og nyde et godt måltid. Det foregik som sædvanlig med jokes og lat-
ter. Så gik vi over til planlægningen. Vi skal have Sebbe´s dørk på 
nausten og broen taget ind samt rengjort Ottar indvendig. Der var 
straks 7 der meldte sig til næste lørdag, så der er kun plads til 3 mere.

Så var Sebbe´s mast 
og rå blevet slæbt ud til 
nausten.

Der lægges bakkestokke 
ud og gøres klar til 
ophaling.
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Plan
- Vi mødes på dæmningen kl. 10.00 - Steen tager anhænger med
  til Sebbes dørk.
- Ellen møder på nausten og fyrer op samt laver kaffe
- Vi kører på nausten og får dørken på plads
- Et hold går igang med rengøring af Ottar
- Et andet hold går igang med at tage broen ind
- Der grilles igen - Men hver medbringer sin mad!

Covid - reglerne skal overholdes. max. 10 personer

Der er derfor tilmelding til Nicole på tlf. 40639612
Ingen fremmøde uden tilmelding!

Skibslagshilsen
Steen + arbejdsholdet

Der trækkes og Ottar 
glider fint ind på plads i 
nausten.

Et stærkt hold klarede 
opgaverne med et smil.


