
Optagning af Ottar 2010

Så var det endelig så vidt at 
Ottar skulle tages op fra sit 
våde element, for at kunne 
knokles op og ind i Nausten.
Som sædvanlig mødtes vi 
på dæmningen i Augusten-
borg, ikke som vi plejer når 
sådan noget skal klares kl. 
09:00, nej kl. 13:00 og det 
gik vældig godt.
Der mødte 10 medlemmer, 
dvs de 9 var medlem af skib-
slaget og så en gæst som 
Dennis havde med, det var 
bare super.
Båden blev lænset og efter 
at der var hentet rednings-
veste, kunne ro turen til 
Nausten begynde. Syv drog 

af sted incl. fire skippere, hvem der så var skipper på båden derud, var der 
vist ingen som rigtig fandt ud af.
Vi var tre som kørte ud til Nausten for lige at klare lidt op, inden roerne 
ankom med båden.
Fint, pludselig var de der, men der var virkelig lavvande,  så det var noget af 
en prøvelse at få hende på rette vej.
Det kom den og under diverse manøvre ”tabte” vi Dennis som røg overbord i 
det iskolde vand, alle morede sig ganske gevaldigt.
Båden skulle så slæbes op igennem mudder og sand m.m. En flok turister 
kom forbi og formedes en ´slæbebajer´ hjalp de med at få hende et stykke 

op på stranden, hvor den 
så blev rengjort både ud- og 
indvendig. 
Herefter blev den så stille og 
roligt slæbt det sidste stykke 
helt op i Nausten, hvor hun 
nu bare kan ligge og hygge 
sig indendørs, inden hun 
skal ud for at give plads til 
Sebbe, som vi forventer 
tilbage fra bådebyggeren 
først i december d.å.
Vi fik alle en slæbe øl og kl. 
ca. 16:00 kunne vi overlade 
Ottar  til sig selv. Tak til alle 
der mødte op.

Jens Peter

Sædvanen tro var der ved ophalingen Meeeget lavvande.

Det var jo bare vand!

Fortsættes
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Skibet blev rengjort før det kom i nausten.

Det er lige med at få sommerens skidt renset helt af.


