Ophaling af Ottar
2014-10-25
Så var det så vidt på året at Ottar skulle op. Vi mødtes en halv snes mand på
havnen i Augustenborg, og så kunne vi ro Ottar over til Nausten. Vinden var
fra vest-sydvest, så sejlet ville ikke rigtig have hjulpet her. Ude ved roklubben
drejede vi skarpt syd, og så skulle der bare roes til! Men som altid ved
søsætning og ophaling var der
rigtig lavvande, så vi havde en
15 meter ind til kysten da vi gik
på grund. Så var det ud i
vandet i bare fødder – pænt
fodkoldt!

Ottar på vej op. Havde der været en god nordenvind kunne vi have sat sejl!

Vi fik Ottar tømt for det meste,
og så kunne vi gå i gang med
at lege med tajler og tovværk,
og ellers hive til. Der var en god
samling folk, så det gik slag i
slag med at få Ottar op. En
snes træk i tovværket, et par
omrigninger af taljer, jernspyd,
ankre og andet godt, og vupti –
så var Ottar oppe. Og et par

Ottar på plads for vinteren – og så endda før frokosttid!

kreative manøvrer med vipning over bålstedet, så var hun sørme på plads da
klokken var 11.30! Så var det tid til frokost, et par skrøner og anekdoter fra
gamle dage samt en brooptagning plus en skrabetur af Ottar, og hen ved 2tiden var det tid til at sige at nu havde vi gjort det godt.
Det er helt vemodigt at se begge skibe på land; blot mangler vi Fie – Kegnæs
Både kan ikke længere have hende, så vi søger efter andre der kan tage
hende op og efterse motoren. Men uanset, så ser vi frem til en god
arbejdssæson og mange hyggelige timer i Nausten – håber at se mange af jer
til vore arbejdsweekender!
Skibslagshilsener,
Allan Jensen

