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FORMANDENS HJØRNE

Så tager vi fat på den 54 tyvende sæson for 
skibslaget. Coronaen er ikke længere en folke-
sygdom og vi er mange der har haft den. Den 
har selvsagt også betydet noget for skibslaget 
idet vi kun måtte mødes i små bobler. Nu kan vi 
atttar mødes i den skønne forårssol, hygge os, 
gøre naustområdet klar og få Ottar klargjort til 
søsætning.
Generalforsamlingen blev afholdt med et ret 
lille antal deltagere. Næstformanden havde af 
tidsmæssige årsager valgt at trække sig efter 
en årrække i bestyrelsen. En tak til Søren for 
hans arbejde, forhåbentlig vil vi af og til se ham 
fremover til arbejde, hygge og sejllads.
De fondsansøgninger vi har udsendt i forbin-
delse med Sebbes reparation har desværre 
ikke båret frugt så vi starter nu en ny runde, vi 
er fortrøstningsfulde. 

Da vi tog skibet op var vi nødt til nød til at 
skubbe hende sidelæns, da spillet stadig 
står i bagbord side af nausten og igen rev vi 
stråkølen af. Den har vi imidlertid fået gen-
monteret så hun er klar til søsætning.
Det var planlagt at deltage i Romregattaen 
med Ottar, men idet vi har sagt ja til at del-
tage i en havnedag i Augustenborg om søn-
dagen må vi desværre aflyse. Målet med 
dette arrangement er at skaffe medlemmer til 
de maritime klubber der ligesom os mangler 
folk.
Vi har til arbejdsdagene på nausten været ret 
få, men vi har både haft det sjovt og fået lavet 
et godt stykke arbejde. Vi håber at se nogle 
flere fremover.

Steen Weile

Sebbe for fulde sejl
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Referat fra generalforsamling for Skibslaget Sebbe Als
Lørdag 26. februar 2022 kl.15.00, i Spejderhytten Elmevej 5, Augustenborg.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent.
3) Formandens beretning.
4) Driftsregnskab og status for det forløbne år.
5) Budget for 2022
6) Kontingent  og leje 
7) Status for udvalg.
8) Indkomne forslag.
9) Valg af betyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På tur afgår:    Steen Weile  (formand)  (genopstiller) 
    Søren Juhl Møller (næstformand)  (genopstiller ikke)

Øvrige bestyrelse:    Nicole Møller  (kasserer)
    Jens Estoft   (sekretær)
    Kurt Bille   (materialeforvalter)

Suppleanter: på valg: Ellen Nissen   (genopstiller)
    Peter Svendsen  (genopstiller)
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor:    Wilford Hansen  (genopstiller)
Revisor suppleant:   Ivan Lorenzen     (genopstiller)

Valg af  stående udvalg:
Medieudvalg, arkivudvalg:  Peter Svendsen  (genopstiller)
    Kurt Bille             (genopstiller)
    Steen Weile      (genopstiller)
Valg af webmaster :  Anders Weile        (genopstiller)
10) Eventuelt

1)  Dirigent, Peter Svendsen valgt.
     Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i.h.t. gældende regler.
2)  Referent, Jens Estoft valgt.
3)  Formandsberetning / Steen Weile:
Den nuværende bestyrelse trådte til efter generalforsamlingen den 19. juni 2021. Vi har dermed 
siddet ved styreåren i 8 måneder.
Efter gennemgang af medlemslisten må vi desværre konstatere at medlemsantallet har været 
faldende så vi i dag har 34 medlemmer, 31 aspiranter, 8 æresmedlemmer og 8 støttemedlem-
mer. Ser vi på den geografiske placering er der kun få i nærområdet. Det er ikke et ukendt 
fænomen, det er det samme billede der tegner sig for mange andre foreninger. For at skaffe nye 
medlemmer er det ikke nok med at arbejde, der skal også sejlads og oplevelser til - det har vi 
arbejdet på. Vi skal også gøre os synlige og det har vi også arbejdet på bl.a. med en brochure 
for skibslaget som er klar til at gå i trykken.
Vi har også lagt en aktivitetskalender ud på hjemmesiden. Den indeholder både arbejde og ar-
rangementer. Vi forventer at der vil komme meget mere til - især sejlture.
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Sebbe skal have en ny køl. Hun har de sidste 2 år ligget urigget i havnen. I juli 2020 var hun oppe 
og fik ny bundmaling, ellers er der ikke blevet gjort noget ved hende. I sommer skrabte vi hele ski-
bet, gjorde hende ren og gav hende en tiltrængt gang olie. I oktober tog vi så Sebbe op og lagde 
hende i nausten.
Vi har et tilbud på reparationen og kølen ligger klar, men vi mangler pengene. Vi har søgt nogle 
fonde, men desværre fået afslag - nu skal vi igang igen. Hvornår Sebbe igen er sejlende vides 
derfor ikke.
Under en sejltur med Ottar knækkede masten under sejlads. Det var ganske udramastisk. Vi 
bjærgede mast og sejl og roede ind. Vi måtte derfor indstille sejladserne. Vi var så heldige at få en 
mast doneret af Jørgen Sandholdt, men den skulle tilpasses og der skulle laves et beslag i top-
pen - det ville tage noget tid så som en mellemløsning kortede vi den gamle masten af så vi kunne 
sejle igen. Den nye mast er ved at blive klargjort så vi søsætter Ottar med ny mast. I efteråret tog 
vi Ottar op og lagde hende ude på hendes sædvanlige plads. Vi lavede en overdækning med en 
armeret presenning, men det holdt ikke. Vi har nu pakket hende ind i en presenning og har planer 
om en bedre løsning.
Med hensyn til nausten har vi fået nye beboere som vi ikke er særlig tilfredse med - borebiller! De 
går efter det bløde træ dvs. opholdsrummet. Vi har været igang med en større oprydning og bort-
skaffelse af en masse ting der bare var lagt på loftet. Vi har også været i gang med at fjerne den 
isolering der var lagt over opholdsrummet - den er gennem tiden total ødelagt af andre skadedyr 
- bla. dukkede der et kyllingeskrog op - det må være en kat der har holdt festmåltid der. Når det 
bliver lidt varmere skal vi have træværket givet en gang gift.
Vi havde fået lovning på grandskaller til at beklæde nausten med, dem har vi ikke fået og det 
nærmeste sted vi har kunne finde nogen var på Fyn. Det samme gælder stolper til bolværket som 
vi har været igang med at udskifte - her skal vi også have fundet en løsning.
Hjemmesiden kører og der er som noget nyt lagt et billedgalleri ind med Skibslaget historie helt 
tilbage fra 1966 da vi sejlede med Imme Gram. Siden fungerer, men web-marster er ikke tilfreds 
og arbejder på en ny hjemmeside, der vil blive lanceret i foråret.
Vi har nået en masse på de arbejdsdage der har været planlagt, men vi er den samme lille gruppe 
på ca. 10 mand. Vi arbejder og har det skide skægt - underligt at der ikke kommer flere - dette er 
en opfordring.
Der har været et par kraftige vinterstorme og efter den første gav det højvande. Vandet har stået 
20 cm over gulvet i opholdsrummet. Vi havde højvandssikret så der skete ingen skader.

Ved årsskiftet mistede vi desværre et aktivt skibslagsmedlem Jens Peter Borup Østergaard. Efter 
kort tids sygdom måtte han forlade denne verden. Han havde sit vekendte gode humør til det sid-
ste og vil blive savnet. Jens Peter var mangeårigt medlem af Nydamselskabet, men i 2006 meldte 
han sig ind i skibslaget Sebbe Als. Han var i en årrække næstformand og ydede en stor indsats 
bl.a. med ansøgninger til den store reparation i 2009. Æret være hans minde. Lad os rejse os og 
mindes ham med 1 minuts stilhed.

Dette var så min formandsberetning. Jeg håber at vi i år vil se flere, både til arbejde og fornøjelse.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

4) Driftsregnskabet  blev gennemgået af Solvej Christensen (Senior economic consoltant Super-
visor) blev forelagt og godkendt med følgende anmærkning.
Der er hensat ca. 90.000 kr. til ny ledsagerbåd og uforudsete udgifter i 2022.

5) Budget for 2022 blev forelagt og godkendt.
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6) Kontingent for medlemmer, aspiranter og støttemedlemmer er de samme som sidste år.
Æresmedlemmer - Kontingentfri
Medlemmer -  300,- kr.
Aspiranter -  150,- kr.
Støttemedlemmer - 150,- kr.

7) Status for udvalg:  (Medieudvalget / Steen Weile, Peter Svendsen, Kurt Bille ).
Kølsvinet no. 2 af november 2021 er udgivet, og er udlagt på web-siden.
Der er udlagt billeder i Galleri på hjemmesiden.
Ny brochure er klar til tryk.

8) Indkomne forslag - ingen forslag modtaget.

9) Valg til bestyrelse, suppleanter, revisor og udvalg
Efter afstemning blev følgende valgt:
Til Bestyrelsen: Steen Weile, Ellen Nissen
Til suppleanter: Peter Svendsen, Jens Mørk Pedersen
Til Revisor:  Wilford Hansen, Ivan Lorentzen
Til Medieudvalget: Peter Svendsen, Steen Weile, Kurt Bille
Til webmaster: Anders Weile.
Vi takker Søren for hans arbejde i bestyrelsen.

Konstituering af bestyrelse og suppleanter blev som følger:
Formand:    Steen Weile
Næstformand :   Kurt Bille
Kasserer:    Nicole møller
Sekretær.     Ellen Nissen
Materialeforvalter.  Jens Estoft
Suppleanter:   1) -  Peter Svendsen
   2) - Jens Mørk Pedersen
10) Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den 53. ordinære generalforsamling.

Herefter var der en herlig Gullasch-anretning, kreeret af Ellen, + øl og vin.

Med skibslagshilsen Jens Estoft.

Kontingent for 2022
Kontingent bedes betalt senest 1. maj 2022.

Æresmedlemmer: Kontingentfri
Medlemmer:  300,- kr.
Aspiranter:  150,- kr.
Støttemedlemmer: 150,- kr.

Mobilpay:  478416 (Husk at anføre årstal for betalingen)
Bankoverførsel: Reg. 8012 Konto 7474148 (Husk at anføre navn og årstal for betalingen)
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Arbejdsopgaver

Nausten
- Rengøring af loftet over opholdsrummet
- Gift mod borebiller
- Skaller til nausten
  - afbarkes
  - Males / imprægneres
  - monteres
- Vindue i naust udskiftes
- Resterende bolværk udskiftes
- Beskæring af træ bag nausten
- Fjernelse af krat bag nausten
- El-spil centreret i nausten til ophaling af Sebbe
- Overdækning til Ottar

Bro
- Lægges ud i samme længde som sidste år i første omgang

Ottar
- Rengøring
- Oliering incl. benarolie
- Stødliste males  grøn 
- Bundmaling
- Dørk og årer gennemgåes og repareres og olieres
- Rig gennemgåes
- Mast tilpasses og stålkop til toppen fremstilles
- Søsætning

Sebbe
- Stråkøl monteres
- Afventer donationer til reparation

Fra Skibslagsmødet
Bestyrelsen gav en status for skibenes tilstand samt kommende arbejdsopgaver og aktiviteter.
Der kom forskellige forslag fra medlemmerne som bestyrelsen vil arbejde videre med.
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Arbejdsplan
- Arbejdslørdag     2022-03-26
- Arbejdslørdag     2022-04-09
- Påske arbejdslejr     2022-04-14
- Påske arbejdslejr     2022-04-15
- Arbejde eller sejlads    2022-04-30
 

Aktivitetsplan
- Foredrag for børnehave på nausten  2022-03-28
Besøg på Moesgård Rus vikingeudstilling 2022-04-24 Tilmelding til Ellen
- Havnens dag for “vandklubber”   2022-05-29 Ansvarlig Peter og Kurt
- Vikingemarked på Kær    2022-06-18
- Bastiliedagen     2022-07-14 Ansvarlig Nicole
- Kulturnat i Sønderborg    2022-08-19 Ansvarlig Nicole og Ellen
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Under stormen var vi en tur på nausten for at se om alt stod godt til. Presenningen over Ottar er 
revet fuldstændig i stykker og lægterne der holdt den brækket.
Heldigvis skulle vi ikke have 
søsætning i dag for der var ikke 
noget vand. Det var nærmest 
som om Augustenborg fjord var 
en å. 
Alle de store sten var blotlagt 
og man kunne gå tørskoet 10 
meter udenfor den oprindelige 
lange bro.
Men vandet kommer igen og 
skulle toppe ved 20 tiden i af-
ten. Vi har checket indenfor og 
der er højvandssikret så godt 
som muligt. Vi har desværre 
ikke fået lavet sikringen under 
porten, så vi må forvente at 
skulle skovle tang ud næste l
ørdag, når vi har den uofficielle 
arbejdsdag med bortkøring af 
affald. 

Med skibslagshilsen 
Steen Weile

Vandet der forsvandt
30. januar 2022

Normalt er hele området blåt vand, nu kunne man gå over det hele.

Der var langt ind til broen og til nausten
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Mandag morgen da lyset brød 
frem var jeg på nausten efter 
nattens højvande. Vandstanden 
var nede på det normale - det var 
nausten dog ikke.
Men, hverken Sebbe eller Ottar 
havde rokket sig en millimeter!
Vandstanden havde været rigtig 
høj - 20 cm over gulvet i ophold-
srummet. Vi har endnu ikke fået 
lavet blokaden ved porten, der 
ikke skal forhindre vand, men 
tang og andet at blive presset 
ind i nausten, så der var kom-
met meget tang ind og gasflasker 
og træ havde taget sig en sejltur 
rundt i nausten.
Trægulvet i opholdsrummet var 
smaskvådt så jeg fyrede op i 
ovnen så vi kan få rummet tørret 
ud.
Vi har arbejdslørdag førstkom-
mende lørdag og et par koste 
en halv time, så har vi nok fået 
moget ud.
Det positive er at vi ikke har fået 
noget ødelagt og vor Bar man-
ager har også sørget for at baren 
står så højt at den ikke lider over-
last.

Steen Weile

Efter højvande
31. januar 2022

Fyldt med tang - sådan er det normalt er efter højvande.

Selv om der ser “lidt” rodet ud er det ikk så slemt.

Her ses det tydeligt på væggen hvor højt vandet har stået.
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Vi mødtes på nausten kl. 10.00 og fik fyret op i brændeovnen. Dannebrog kom også op og så var 
det tid til en kop kaffe. Ellen havde bagt en mazarintærte og lidt senere dukkede Jørgen Sandholt 
op. 
Han har mange talenter 
og er bla. god til at skære 
en mazarintærte ud. Den 
var rigtig god - det sidste 
stykke gik til Bjørn der 
også var dukket op. Så gik 
vi igang med arbejde og 
her fik vi besøg af Louise 
og Jesper. Vi kiggede på 
de store tangbunker og 
de tilbød at stille traktor 
og vogn til rådighed så vi 
kunne få det kørt væk. Det 
var et større projekt, men 
blev gennemført. En stor 
tak til Jesper.
Imens tog Jørgen og 
Bjørn et kig på Ottars nye 
mast der skal tilpasses. Den er noget længere end den gamle og for at få den til at passe blev der 
skåret 40 cm af bunden. Jørgen fik tegnet op hvordan den skulle høvles til så nu er det igang.
En fisker havde været nede og prøve lykken - han fik ingen fisk med hjem og havde vi ikke været 
der havde han heller ikke fået bilen med hjem. Den stod bag lokumerne og der stod den fast. Jes-
per og tre vikinger fik den skubbet fri, for den vil vi da ikke have stående der.
Vi skulle have haft et bestyrelsesmøde, men på grund af sygdom og fravær valgte vi at udsætte 
dette.
Ottar lå helt blottet efter at presenning og gerib var blæst i stykker og hun har ikke godt af at ligge 
og tørre ud i solen, så vi fik hende pakket ind i en gammel presenning.
Det havde været en hyggelig og konstruktiv dag med det sædvanlige gode humør.
Vi strøg flaget og lukkede af ved to tiden.
En tak til de fremmødte 7 vikinger og Louise og Jesper.

Steen Weile

Arbejdsdag på nausten
12. februar 2022
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Sidst på formiddagen stod vandet ned i stænger 
og bekymringerne stod i kø - for vi skulle jo sejle! 
En lille flok kørte på havnen og hentede Ottar og 
tog en sejltur i en frisk vind. Kl. 13.00 mødtes 
en del af os ved dæmningen og fik Sebbe gjort 
klar. Det var blevet tørvejr, så det var ikke så 
ring’ endda.Så dukkede vore VIP gæster op og 
omkring 13.30 stod vi fra land og roede ud til 
nausten. 
Det blev en fin lille rotur og som en gestus fra 
roklubben, blev vi flankeret af to roklubsbåde fra 
havnen og ud. 
Så dukkede vore VIP gæster op og omkring 
13.30 stod vi fra land og roede ud til nausten. 
Det blev en fin lille rotur og som en gestus fra 
roklubben, blev vi flan-keret af to roklubsbåde 
fra havnen og ud. 
Fomanden bød velkommen og holdt en jubi-
læumstale og gav så ordet frit for taler. Åse Ny-
gård var den første der tog ordet, efterfulgt af 
Stefan Kleinschmidt og så sandelig; det var kun 
positive ting de havde at sige - imponerede over 
at vi har kunne holde foreningen og skibende 
“kørende” i så mange år og så for egen kraft.
Vor gudmor, Bitten Clausen, var også mødt op 
og holdt en tale bl.a. om søsætningen i 1969. 
Viggo, vor gamle bagbordssocialist, kom også 
med en fin tale og traditionen tro med en masse 
humor. Stemningen var helt i top – afslappet og 
hyggelig. 
Ud over håndskænket fadøl var der hjemme-
bagt brød med pålæg og så en lille mjød til (den 
var biavler-produceret og rigtig god). 

Skibet roes ud til nausten af medlemmer og gæster

Formanden holdt jubilæumstalen

Sebbe 40 års jubilæum
20. juni 2009

Der var lagt op til et brag af en fest. En flok medlemmer havde lagt et stort stykke arbejde 
i at få ryddet op og få bygningerne malet og i det hele taget få det til at se pænt ud. Der 
havde også været en større planlægning med hensyn til mad og drikke og så var der ble-
vet lavet et jubilæums Kølsvin med en DVD, indeholdende Sebbe gennem 40 år i tekst og 
billeder.

Edith Larsen og Sebbes gudmor Bitten Clausen

Historisk tilbageblik
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Der var så dømt afslappet hygge og forbere-
delser til aftenens fest der startede klokken 
18.00. I mellemtiden var det blevet så godt vejr, 
at en stor gruppe havde slået sig ned på græs-
plænen udenfor og sang til en medbragt guitar-
ist - ren råhygge! Så var maden klar og vi gik 
indenfor og bænket blev godt og vel 60 mænd 
og kvinder - samt nogle børn iblandt. 
Efter spisningen skulle der så være musik. Ed-
ith og Johannes støvede harmonikaerne af og 
så fik den hele armen, musik og sang. Så fandt 
Anders guitaren frem igen og tju hej - så blev 
der atter spillet og sunget og Allan der også 
ville være med fandt en plastikspand og to skru-
etrækkere og så var der trommer med.
En uhyre vellykket fest havde fundet sin afs-
lutning - og tak sendes hermed til arrangørerne 
samt alle, der var medvirkende til at gøre ar-
rangementet til den succes det blev.

Skibslagshilsner, Steen og Anders

Flot vejr og hygge

Flere holdt taler for skibet

Der blevet skålet i både mjød og øl

Der var fest og musik i nausten

Så var folket bænket og klar til fest Senere på dagen faldt der et flot lys over fjorden

Historisk tilbageblik
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Det var så den 25. Romregatta. Traditionen 
tro deltog Sebbe og for andet år var Ottar også 
med. 
Onsdag  aften var der heftig aktivitet. Der blev 
pakket og handlet mad for vi ville sikre os at alt 
var klart så vi kunne komme hurtigt afsted. 
Torsdag Kl. 09.00 var der mødetid, men det er 
ikke altid let at holde en tidsplan når folk kom-
mer fra store dele af landet og DSB ikke har 
indrettet deres togtider efter os. Morgenmaden 
blev serveret på bænken ved dæmningen. Der 
blev pakket og stuvet ombord på skibene og 
ved 11 tiden gik det så derud af. En lille misfor-
ståelse gjorde at Otar, der var startet først gik 
ind til nausten – Sebbe fortsatte for roning et 
stykke længere ud og satte sejl. Vinden var med 
os, og med nogle få ben og en pragtfuld sejlads 
nåede vi Arnkildsøre og så gik det ellers ned af 
Alssund. 
Ottar havde prøvet at krydse ud inde fra den 
smalle del af Augustenborg fjord og det koster 

Den 25. Romregatta i Flensborg
20. - 23. maj 2004

mange korte ben og megen tid så de lå ca. 1 
time bag ude. I Sønderborg måtte vi vente på 
at broen skulle gå op og gjorde holdt – her stod 
Penille, Helle og Steen af. Så gik broen op og 
Sebbe roede igennem for kort efter at sætte sejl 
og glide ud af hullet ved slottet – smukt.
Stik mod sædvane gik turen til Langballigau 
uden problemer for en fin vind, sådan ca. fra 
vest. Vi kunne endda holde så meget højde, at 
vi gled indenom Brudestenen ved indsejlingen 
til Flensborg Fjord. Det blev til nogle raske kryds 
ind gennem  fjorden – og vips var vi i Langbal-
ligau. Så startede problemerne fordi, der var le-
dige bådpladser, som vi gerne ville ind i, men ak 
og ve. 
Næsten halvdelen af Sebbe stak ud i indsejlin-
gen til havnen, så  vi vendte og vred med Sebbe 
til hun lå på en længere plads, og kun nogle få 
meter stak uden for pladsen. 
Alle var trætte og brugte, så der blev ikke meget 
bytur den aften. 

Historisk tilbageblik
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I stedet blev det til herlig chili cón carne på 
kajkanten (tusind tak til kokken). Selv om det 
smagte godt, blev der noget tilbage til den 
hærgede Ottar-besætning, der ankom flere tim-
er efter Sebbe. De var både trætte og brugte, 
men ved godt mod og ganske sultne – helt klart 
en brav besætning. Kun kort tid efter, at der var 
gjort klar for natten med presenninger osv. Sov 
mandskabet.
Fredag morgen var det afgang mod Flensborg, 
og ottarskipper Christian havde møjsommeligt 
skaffet et slæb til sin hårdt prøvede besætning. 
Sebbe kunne da også komme med, og slæbeski-
bet ventede møjsommeligt lidt ekstra tid på os. 
Helt overraskende, var vinden rummet (drejet, 
så vi havde mindre modvind), og den chance 
forspildte skipper ikke – Op med sejlet og skidt 
med slæbet. Hvad Ottarfolket syntes opdagede 
vi ikke, men de satte også sejl og fulgte efter. Så 
stod den på den herligste tur op til Holnishaken, 
hvor vi blev mødt af modvind og dumme bølger 
lige på hjørnet, hvor vi lå og krydsede frem og til 
bage mellem Holnishaken og Broager vig i no-
get, der føltes som hele dage. Endelig slap vi 
fri, og vi fór afsted til Flensborg med skum for 
boven. Vi troede på en rigtig statelig ankomst 
for fuld fart, men i samme øjeblik, vi passerede 
skibsværftet, forsvandt vinden, så vores entré til 
Flensborg var ren landkrabbesejlads med slapt 
sejl – Øv øv og atter øv. Helt galt gik det ved 
ankomsten. Os der kender havne og slæbest-
eder m.m. som andre kender deres kravlegård, 
skylder de nye en undskyldning. Inden der var 
helt styr på det, var der dømt ikke bare våde 
sokker, men totalt gennemblødte personer, da 
de trådte ned på den våde del af den lave bro 
i ”Sebbes hjørne” i Flensborg. Det straffes man 
for hurtigere, end et projektil kommer ud af riffel-
løbet. Man når overhovedet ikke at gøre noget. 
Folk ligger øjeblikkeligt i vandet, og det eneste, 
man kan håbe på, er at de ikke har slået noget i 
stykker i sig selv. Specielt slæbesteder er super. 
De sender én ud på dybt vand hurtigere end den 
bedste vandrutchebane. 
Til ære for turisterne, besøgte vi Grækeren og 
mæskede os i hans dejlige mad, inden vi satte 
vores grimme, men fortrinlige presenninger over 
Sebbe. Det blev vist nok ikke til så meget god-
natøl, eller også var jeg bare blandt de første, 
der fandt ned i soveposen.

Ottar er klar og stævner ud af havnen

Den “nye” bro i Sønderborg passeres

Man kan også se det hele lidt fra oven

Historisk tilbageblik
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Lørdag morgen startede med morgenmad og 
danske rundstykker. Der blæste en ret frisk vind 
og det blev besluttet at Ottar skulle blive i havnen 
og agere bagageskib på grund af det hårde vejr. 
Der var nogen tyske bekendte der skulle med 
og pludselig havde vi en besætning på 30 per-
soner. Undertegnede valgte at stå af for i ste-
det at få nogen billeder fra land. Det skulle vise 
sig at det ikke blev let. Sebbe fik et slæb ud til 
startlinien hvor sejlet blev sat ved startskuddet. 
Det blæste der ude og det blæste meget – det 
resulterede i at Sebbe fik en flyvende start og 
ikke havde noget problem med at følge de store. 
Så gik det ellers fremad så det knagede langs 
med den danske kyst. Det var trods alt tørvejr 
(endnu).
Tju hej hvor det gik. De andre kunne bare 
komme an, og vi skulle gi’ dem, men pludselig 
pegede Pli på himlen. En sort stejl koldfront 
dukkede op over fjordens nordlige bakker. Den 
slags varsler vindpust af de vilde – og gerne med 
regn. Skipper ville lige forbi feltet med kurs mod 
Okseøerne. Derefter ville han hurtigt til havnen. 
På vej mod Okseøerne, rebede vi, men midt i 
arbejdet, lød der et rungende ”SEJLET NED” fra 
skipper. Helvede brød løs, og vi fik en trosse i 
havnepolitiet, der ganske belejligt kom forbi. På 
den måde red vi vind, regn og hagl af de store 
af, uden at drive forvildet rundt på fjorden – og 
uden at kaste anker, hvilket kan være ganske 
ubehageligt i den slags vejr.
Den slags vejr minder mest om at hælde en 
spand vand ned i en vask. Det er vildt, og alt 
vælter rundt, hvorefter det lige så pludseligt klar-
er op. Så da det blev bedre vejr, slap vi havnep-
olitiet for at sejle over mållinien for egen kraft. 
Men der opstod bare nye opgaver at løse. En 
spidsgatter med et rigtig langt bovspryd vendte 
på klods hold, og påberåbte sig sine nyligt 
vundne rettigheder til at vædre os, da han nu 
kom på vores styrbords side. Det var bare alt 
for sent til at vi kunne vende vores 15 m. lange 
køl, så vi måtte feje hans båd og bovspryd væk 
med årerne, og endnu engang kunne vi takke 
manglen på agterstag for at vi kunne beholde 
Sebbe. Han vendte straks og forsøgte endnu 
engang, men nu kendte vi ham, så han nåede 
os ikke – Han fik skytsenglen til Preisverteilun-
gen!

Sebbe på vej ud til Regattaen

Afslapning ved liggepladsen

Der var musik og hygge på kajen

Historisk tilbageblik
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Vel i havn gik besætningen i land og det var en 
meget våd og kold besætning. Det første der blev 
gjort var at sætte vand over til cacao med rom og 
så blev der ellers fundet tørt tøj frem af bagagen. 
Det havde været en hård tur, men kommentar-
erne fra den kolde og våde besætning var : ”det 
var spændende” – ingen klager (rigtige vikinger). 
Så blev der ellers konsumeret cacao med rom 
og besætningen blev efterhånden mennesker 
igen. Vi slog os ned i grupper forskellige steder 
og nød en øl for at afvente præmieuddelingen. 
I vor klasse var der bare os og Bealikon og nu 
var det spændene at høre dommernes vurder-
ing af vore præstationer. Det blev det samme 
sjov, der blev delt præmier ud til højre og ven-
stre og præmierne var fra de seriøse 3 liter rom 
til en lang række mærkværdigheder. Så blev det 
vores tur og dommerne bedømte desværre vor 
ræstation som den bedste og vi vand dermed 
førstepræmien bestående af en beskyttelse-
shjelm med 2 sodavend monteret med slanger 
til væskeindtagelse, mens Bealikon fik 2. præm-
ien og dermed 3 liter Rom – suk!
Endnu en aften trakterede Grækeren med de-
luxe søfolkemad, hvorefter vi mætte og trætte 
brugte resten af aftenen og natten på forskellige 
måder efter eget valg. Nogle gik tidligt til køjs 
lige over midnat. Et par enkelte gik tidligt til ro 
umiddelbart efter afsejlingen søndag. Vi blev 
faktisk lidt forsinkede af samme årsag, men det 
er ikke første gang, og formodentlig heller ikke 
den sidste. De var sådan set gået i retning af 
havnen tidligt nok, men i forsøget på at skaffe 
cigaretter, fór de vild. 
Søndag efter heftig morgenmad, og en del 
venten på de sidste, lagde vi ud i fin stil, prajede 
vanen tro et godt skib, der ville slæbe os, og 
afsted gik det ned ad fjorden, til vi kunne sætte 
sejl.
Selvom vi har lang vej hjem i forhold til, at vi kun 
har søndagen til det, kan vi nogle gange sejle 
lige så hurtigt for sejl, som vi kan slæbes. Så gik 
det bare derudaf til vi  nåede ud i Sønderborg 
bugt, hvor vinden løjede af, og vi fik et andet 
slæb, indtil Steen og Nicole dukkede op med 
Fie / Sebbeline. En gang imellem hørtes dybe 
suk og klagen fra natteravnene, men de klarede 
heldigvis skærene, så vi kan få dem med igen.

Så blev der delt præmier ud!

Ikke set før - sebbe med sikkerhedshjelm!

Et tefonopkald søndag middag gjorde at vi 
startede Fie for at sejle til Sønderborg og hente 
skibene. Vi gik gennem broen og et lille stykke 
ud i Sønderborg bugt hvor vi så skibene komme 
for slæb efter en fiskebåd fra Åbenrå. De trak 
nu Sebbe helt hen til broen hvor vi afventede at 
den skulle gå op. Vi fik Fie spændt forand, gik 
gennem broen og så gik det ellers til Augusten-
borg hvor vi ankom et par timer senere. Enkelte 
var afmønstret i Sønderborg, resten tog pænt 
afsked i Augustenborg.
Sebbe har vist flaget i Flensborg mange gange 
og er dermed et vigtigt element i regattaen som 
en værdig repræsentant for skibslaget og Au-
gustenborg.

Klaus og Steen
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