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Efteråret banker på og det var tid for at starte ophaling af skibe. Ottar 
stod først for og der var indkaldt til ophaling 9. oktober kl. 10.00.

Vi mødtes 11 mand på dæmningen og der var nye ansigter iblandt - 
flot. Ellen tog æren for det gode vejr idet det var hendes fødselsdag. 
Hvis det var grunden må hun gerne have nogle flere. 

Fire mand kørte på nausten og vi andre gik ombord på Ottar og roede 
årets sidste tur til nausten. Her blev vi modtaget med kaffe og frisk-
bagte boller og kage, en rigtig god start. Men der skulle jo også arbej-
des og det gik stærkt - skibet blev afrigget og alt det løse bragt i land. 

Så kom Ottar på land
9. oktober 2021

Årerne lægges ud og der 
gøres klar til årets sidste 
rotur.

Kurt var tagåre og sty-
rede hastigheden
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Pludselig var der en der opdagede en spand der på mystisk vis var 
røget i vandet og var på vej ud af fjorden. Den fik vi reddet og så var 
vi klar til ophaling. Bakkestokkene var blevet lagt ud så det var bare at 
trække. Det gik fint og snart lå hun på sin plads for enden af bålstedet. 

Hun blev nu lagt på først den ene side og så den anden og skrubbet og 
skyllet. Der var ikke mange ruer på, der en der mente at giften havde 
taget livet af dem. Så blev hun klodset op og bukkene blev sat under. 
Så var der traditionen tro slæbeøl og hygge. Nu var det så bare at få 
ryddet op. Dørken, årererne masten, ror mv. kom i nausten og sejlet 
bag i en bil.

Hele projektet tog tre timer incl. pauser - rigtig godt gået. Da vi kørte 
hjem var vi forbi Slotsallé og aflevere redningsveste samt lægge sejlet 
til tørre.
Vi nåede alt det planlagte på bare tre timer - godt samarbejde og et 
godt humør. En stor tak til medlemmerne og ikke mindst de nye som vi 
forhåbentlig ser igen.
Med skibslagshilsen 
Steen Weile

Vel ankommen til nausten 
nu skulle skibet bare op.

Så er skibet på plads og 
der er slæbeøl.


