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Påskearbejde i sne! Vejret var 
ikke med os og søsætningen er 
udsat.



Formandens klumme
Generalforsamlingen er nu overstået - med et absolut minimalt fremmøde! Vi 
er nu igang med at gøre skibene klar. Sebbe har fået skiftet en del nagler og 
2 nye knæ er nu næsten klar til montering - så mangler der bare maling, men 
det kan man ikke i frostvejr! Aktivitetsplanen for året er også ved at være på 
plads, men der mangler skippere til Sebbe. Vi har besluttet at vi i år ikke vil stå 
i den situation at vi må aflyse kort tid før en tur p.g.a. skippermangel og vi vil 
derfor i god tid aflyse de arrangementer det drejer sig om.
I tillæg til de kendte aktiviteter har vi en forespørgsel fra et tysk TV selskab.
Men der skal folk til både at få skibene og broen klar til søsætning samt gen-
nemføre de planlagte arrangementer, så mød op og vær med!

Skibslagshilsner
Formanden

Arbejdsplan

20. april  Arbejde på nausten
28. april  Søsætning Ottar
28. april  Søsætning Sebbe 

Aktivitetsplan

9. - 12.  maj Romregatta - Sebbe (4 dage)  Skipper: Viggo
25. maj  Parken Sebbe (Bryan Adams)  Skipper: Steen
18. - 20. maj Vikingetræf i pinsen (nausten)  Skipper:
Sidst i Juni TV - Sebbe    Skipper:
10. august En historisk dag ved Søen    Skipper: Kim
17. august Søsætning af Nydambåden  Skipper:
23. august Kulturnat i Sønderborg   Skipper
28. september Ophaling Sebbe
26. oktober Ophaling Ottar



Det var lørdag den 12. januar i det herrens år 2013 og det var tid for den årlige 
generalforsamling. I bådelaugets klubhus på havnen i Augustenborg stod vor høje 
formand (1.93 i hoser) parat med sit kronometer og præcis klokken 16.00 slog han å æ 
klok´værk og erklærede generalforsamlingen for åben. Dagsorden ifølge vedtægterne 
lød således:

Pkt. 1 Valg af dirigent: Kurt Deutchbein blev valgt

Pkt. 2 Valg af referent: Peter Svendsen blev valgt

Pkt. 3 Formanden aflægger beretning:
 Læs denne spændende beretning fra de syv have (inclusive Lillehav) i sin 
 helhed andentsteds i Kølsvinet. Beretningen blev godkendt med applaus.

Pkt. 4 Driftregnskab og status:
 Herefter fremlagde kassereren, forklædt som Solvej, regnskabet for 2012. 
 Der var budgetteret med et underskud på 5.800 kr, men vi slap med et
 underskud på 4.500 kr. Underskuddet skyldes primært en efterregning på 
 Sebbes renovering.
 Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 5 Budget for 2013:
 Budgetforslaget for 2013 blev fremlagt. Da der ikke skal laves det store
 på Sebbe, ser det fornuftigt ud. Der er budgetteret med et overskud på
 2.300 kr for 2013.

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent:
 Der var enighed om, at kontingenttaksterne for kontingent: 2013 skulle være 
 uændret. Det vil sige: 300,- kr. for medlemmer
    150,- kr. for aspiranter

Pkt. 7 Indkomne forslag:
 Efter at have gransket indersiden af sin postkasse med en dertil indkøbt 
 lomme lygte, måtte formanden erkende, der ikke var kommet nogle forslag.

Generalforsamling i
Skibslaget Sebbeals



Pkt. 8 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
 på tur afgår i bestyrelsen:  Ingrid Larvad (modtager genvalg)
    Solvej Christensen (modtager genvalg)
 
 på tur afgår suppleanterne:
    Nicole Møller 
    Sylvie Ann Weile
 Generalforsamlingen genvalgte alle af det modsatte køn, ovenstående
 personager med applaus.

Pkt. 9 Valg af revisor og suppleant:
 På tur afgår:  Ivan Lorentzen
    Wilford Hansen
 Begge disse kompetente mennesker blev ligeledes genvalgt med applaus.

Pkt. 10 Valg af stående udvalg:
 Medieudvalg: på tur afgår Steen Weile
    Peter Svendsen

 Webmaster: på tur afgår Anders Weile
 Uden kampvalg blev også disse tre herrer genvalgt af generalforsamlingen  
 med applaus.

Pkt. 11 Eventuelt:
 Herefter udsprang der sig en livlig debat medlemmerne imellem, hvad der
 kunne gøres for at få nye medlemmer med i skibslaget. Der blev foreslået 
 møder på nausten, genoptagelse af torsdagssejladser, pressemeddeleser 
 inden sæsonstart med datoer for aktiviteter, skipperproblemet osv. osv. og
 ligesom i Olsenbanden så vil den nye bestyrelse komme med en plan i løbet 
 af et par måneder. Herefter takkede dirigenten for forholdsvis god ro og 
 orden og den årlige generalforsamling i skibslaget var slut.

 Tilbage var kun at kaste sig over suppen med 
 en kold øl og så vente på foråret.

 med skibslagshilsen Peter Svendsen



Lørdag den 11. Mai 2013 i Flensborg

Traditionen tro vil vi igen i år deltage ved det traditionsrige regatta for 
gaffelrigere og andet gammelt i træ.
Igen i år vil vi lave en 4 dags tur, startende torsdag morgen med hjemkomst 
søndag.
Kom og vær med på denne uforglemmelige tur – kom og oplev den skønne 
natur på bugten og i fjordene – kom og vær del af den spændende kapsejlads, 
hvor det ikke gælder om at komme først med at blive nummer to – vær del at 
en fantastisk oplevelse og frem for alt et dejligt kammeratskab.

Torsdag d. 9 maj Afgang fra Augustenborg
Fredag d. 10. maj Afgang fra Sønderborg?
Lørdag d. 11. maj Regattaen i Flensborg
Søndag d. 12. maj Hjemtur til Augustenborg

Meld dig til hos: Ingrid Larvad - ingrid@sebbeals.dk - Tlf. 31587915
 Kurt Deutschbein - kurt@sebbeals.dk - Tlf. 74420588



Stort pinsetræf

I pinsen arrangerer skibslaget Sebbe Als og Ragna det første dansk – tyske 
Vikingeskibs træf. 
Kom og vær med til det første dansk tyske vikingskibs træf, som vi afholder 
sammen med Ragna af Flensborg og Sigyn af Kappeln – derudover inviter vi 
Nydam folket, som nok kommer uden skib og selvfølgelig Hjortspring folket og 
Freja - det hele foregår nede ved Nausten.
Formålet er først og fremmest at mødes – sejle - hygge – lære hinanden at 
kende – dyrke den fælles passion for gamle skibstraditioner.

Status Deltagere :
 - Ragna af Flensborg
 - Sigyn af Kappeln
 - Sebbe Als og Ottar af Augustenborg

Foreløbig program

Fredag 17.maj
 - Ankomst Sigyn & Ragna
 - 19:00 Spisning og hygge

Lørdag 18.maj
 - 9:00 Morgenmad
 - 10:00 – 12:00 Alle 4 både i Augustenborg Havn
 - 13:00 Frokost på stranden
 - Sjov på vandet
 - 19:00 Vikingerpaty

Søndag 19. maj
 - 9:00 Morgenmad
	 -	10:00-15:00	Besøg	på	Nydamverft	(med	et	eller	flere	både	)
 - 19:00 Stort afslutningsfest

Mandag 20 maj
 - 9:00 Morgenmad
 - Oprydning og afrejse

Fredag d. 17. - Lørdag d. 18. - Søndag d. 19. - Mandag d. 20.

Tilmelding:
Kurt Deutschbein - kurt@sebbeals.dk - Tlf. 74420588



Ragna af Flensborg
Kopi af et af de små skibe fra 
Gokstadfundet i Norge

Ottar Als
Ottermandsfarer fra færøerne

Sebbe Als
Kopi af vrag V - det lille 
krigsskib fra skuldelev

Sigyn af Kappeln
Kopi af Skuldelev III



Arbejdsdage i påsken

Vejret var ikke med os - vejen ned til nausten var spærret af sne og der 
lå sne på Ottar! Egentlig skulle vi have søsætning af Ottar fredag, men 
male et skib der er dækket med sne! - nej, det måtte udsættes. Men 
skrabningen og regøring kunne startes.

En	mindre	flok	dukkede	op	skærtorsdag	og	efter	en	kop	kaffe	gik	vi	igang	
med arbejdet. Det var mest til indendørs arbejde, så der blev skiftet nagler og 
arbejde på knæ. Tjære er godt - især når det er hvor det skal være, men det 
har	en	tendens	til	og	så	at	være	hvor	det	ikke	har	noget	at	gøre	-	værtøj,	fingre	
og så videre og så er det meget klistret! Der var koldt i nausten og dejligt 
varmt	i	opholdsrummet	(captains	cabin).	Vi	holdt	ud	til	over	middag.
Fredag gik vi atter igang. Der var et par seje vikinge piger der trodsede 
vejrguderne	og	fik	bunden	af	Ottar	gjort	klar	til	maling.	Aktiviteterne	indendørs	
fortsatte. Vi gik igang med at “operere” nogle meget besværlige nagle der har 
siddet i siden den sidste store reparation for 25 - 30 år siden. Der var ikke 
meget tilbage af dem fra 8 mm var de nede på 2 mm i tykkelsen på midten. 
Ikke nogen luksus med en udskiftning, men ellers er skibet i god stand.
At påsken ligger tidligt har vi ikke noget imod, men sne og kulde kunne vi godt 
undvære når vi skal have skibene klar, for det rykker i en efter at få søsat og 
startet en ny sæson på vandet.
Vi var ikke så mange, men vi var nok idet malerarbejdet ikke kan 
påbegyndes. Vi håber så på en bred opbakning når vi skal have søsat og til 
arrangementerne. Tak til dem der mødte op, lidt synd for dem der ikke havde 
tid til at være sammen med os.

Skibslagshilsen
Steen weile



Arbejdsdag 13. april

De sidste nagler blev monteret og de 2 nye knæ sat i Sebbe. Der mangler 
nu et nyt knæ forskibs, da det gamle viste sig at være gået over i 
historien og så mangler der maling. Ottar skal også males, men der skal 
mere varme til!

Klokken 09.00 var vi 3, men snart efter kom der 4 mere - et pænt hold. En kop 
kaffe og lidt frisk brød og så gik vi igang. Som sædvanlig var humøret højt og 
der	blev	arbejdet	godt.	Der	var	en	der	fik	lært	at	bruge	en	skarøkse	idet	en	30	
kg krumgroet egekævle skulle hugges ned til et 4 kg knæ. Ottar er nu rengjort 
og så snart temperaturen stiger skal hun males og i vandet. Midt på eftermid-

dagen pakkede vi sammen efter veludført arbejde. Tak for indsatsen til delt-
agerne - det var hyggeligt. Vi ses næste lørdag.

Skibslagshilsen
Steen weile



Historisk tilbageblik (annekdote)
For mere end 30 år siden indtog vi Dublin. Der var jubilæum og Carlsberg og 
Guinnes havde indledt et samarbejde - vi var en del af et kæmpe arrange-
ment.
Det	er	stadig	uvist	hvorfor,	men	vi	havde	medbragt	en	gammel	bulet	fløjte-
keddel og den fugte os på hele turen. Når vi blev transporteret var den med 
og den var endda med på pub! Forklaringen savnes stadig, men dem der 
var med husker den tydeligt. En anden skæg ting fra turen var at vi en aften 
lavede en regel om at man kun måtte drikke øl med venstre hånd - blev man 
grebet i at bruge højre var det “buttom up”. Jeg gik selv i fælden med en
nyskænket pint Guinnes og drikke den i et drag er nærmest som at sluge et 
helt rugbrød.

Steen Weile



Bestyrelsen    
  
Formand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Næstformand
Jens Peter B. Østergaard
Bispeparken 54
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 23201244
jenspeter@sebbeals.dk
 
Kasserer
Solvej Christensen
Midtkobbel 71
6440 Augustenborg
Tlf. 21932727
solvej@sebbeals.dk
 
Sekretær / aktiviteter
Kurt Deutschbein
Borrevej 10
Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf. 74420588
kurt@sebbeals.dk

Udvalg
Kølsvinsredaktion
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 21358390
svendsen@sebbeals.dk
 
Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3th.
2200 København N
Tlf. 32111411 / 31344833
anders@sebbeals.dk

Suppleanter
1. suppleant
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk

 
2. suppleant
Sylvie Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 26372136
steen@sebbeals.dk

Materialeforvalter
Ingrid Larvad
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 31587915
ingrid@sebbeals.dk



Socialt samvær

Nye oplevelser

Sejlads

Det er hvad vi arbejder imod:


