
 

 

 

Sebbe Als til Romregatta  

29. Maj-1. Juni 2014 

 

29. MAJ.  Vind Ø, 3-6 m/s.  Rædsomt tidligt 

op 6.30, ordner sidste stumper. Claus & 

Michael kommer her, henter mig og siden 

Aase for tur til Augustenborg. 

9.30 i Augustenborg. Besætning og ting er 

samlet. 

11. affart. Roning ud forbi ”krigshavnen”, og 

så gardinet op. Behørig ofring. Bidevind og 

siden halvvind forbi Arnkilsøre. 

14 passage Chr.X bro. Vinden forekommer 

gunstig i dag – i morgen lover de modvind!. 

Så vi fortsætter til Marina Minde. Vinden går 

i SØ, et par ben ved Skelde Hage – og så 

læns mod Brunsnæs. 

Det flover. 

18.45 ank. for let vind til 

Marina Minde. Jens 

Peter står på kajen med 

varm suppe. Lækkert. 

Bivuak over rå - Noget 

forfrossen nat. 

 

 

 

30. MAJ   ROMREGATTA-TUR  Vind V-SV 4-7 m/s. 

10 Hilser på marina-ejer, som nok engang 

bekræfter, at vi er kære gæster. Lægger ud 

fra Marina Minde. Vind V-NV. Uelegant start 

– skipper havde ikke inspiceret sejl og 

løbende rig! 

Kryds på kryds til Flensburg. 

16 stilfuld ankomst Flensburg, med 

paradesejlads ind i havn. Fortøjning 

sammen med Sigyn i hul ved stor ponton 

ved Museumswerft. 

 

Start fra Augustenborg 

 

Marina Minde 

 

Marina Minde 



 

 

 

 

Lidt desorganiseret overnatning: aftale var klar nok, men noget var kokset 

for Regatta-ledelsen. Men: vi ender med at få stueetagen i Herrenstall. 

 

Trine kommer med Lærke, Elias og Majs 

samt Toke. Maj, Gabriel og Valdemar. 

Toke vil gerne sove ombord – det vil jeg 

så osse. 

Aftensmad på Taverna Rhodos. Same 

procedure a every year. Vi fylder godt op 

i lokalet! 

Rigger telt op, sammen med Mia. Toke 

er helt glad for sin plads. 

Tørner ind 23. 

 

31. MAJ  ROMREGATTA. Vind af V-

NV, 8-10, noget urolig og drejende. 

Tørt, letskyet. 

Op 7.30. Folk kommer 8. Ingrid med 

rundstykker! 

Skippermøde 9. En vis omtale af i 

gårs kollision mellem Nobile og en 

mudderpram. 

10 Lægger ud. 31 ombord, behørigt 

redningsvestet og dispenseret. 

Roning til start. 

Over startlinie 11.20, 

halvvind. Valg: korte rute. 

Mindre kollision med lille 

plattbodenschiff, som også 

når at ramme Sigyn. Ingen 

skade, kun lidt høj tale. 

 

 

 

 

 

Sejler Flensborg ind 

 

På vej ud af havnen 

 

Romregatta set agterud 



 

 

 

 

Vi går inden om Okseøerne, næsten uden at hilse på bunden med roret. 

Og så må der krydses – og krydses – og krydses. Bedre frokost og god 

stemning. 

Over mållinie kl. 15. Vistnok som no. 2. Folk er glade for en fin tur. Vi 

holder lige havnen! 

Og så er der spredt nydelse og hvile. 

Preisvergeudung kl. 18.30. Activ får plastic-baby-trailer, Sigyn får plastic-

køkken – og vi får rommen. JUHUUUH. 

Toke ansøger om at sejle med hjem søndag – godkendes! 

 

Romregatta set agterud II 

 

Sigyn 

 

Preisvergeudung 

 

Reder, skipper og ”trøstepræmien” 
 

Senere 



 

 

 

Aftensmad: de fleste på Taverna Rhodos. 

Telt over skiv til mig og Toke og Allan J og .. Toke går i dørken med det 

samme. 

En enkelt øl på Hansen – og  til køjs ved midnat. 

 

1. JUNI  hjem fra ROMREGATTA. Vindstille, helt og aldeles! 

Folk møder kl. 8, vi lægger ud 8.45 og går ind igen, at hente formand 

Allan, som i et af skipper ubevogtet øjeblik havde søgt land igen! 

Slæb fra ca. værftet med Allioda af Kiel til Skelde hage 

– de ytrer behørig begejstring for slæbeøl! -, derefter 

Julia af Sønderborg (efter nogen disput mellem herren 

og fruen!), endelig med Tanja af Augustenborg. Conny 

og Allan står af i Sønderborg. 

Faktisk får vi ikke engang drukket af rommen på 

hjemturen ….. 

 

Gennem Chr.X  bro kl. 13, ankomst Augustenborg kl. 

15, pakning og hjemad i bil kl. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDELES TAK FOR EN HYGGELIG ROMREGATTA-TUR.  

Viggo Jonasen, Skipper 

 

Slæb hjemad, gennem Sønderborg. Toke på roret. 

 

The whole holding company hjemme 


