
Efter et hårdt arbejde de sidste uger var dagen kommet hvor Sebbe 
skulle i vandet. Der har været reklameret for dette også uden for skib-
slaget og det gav pote.

Vi mødtes på nausten kl. 09.00 og i løbet af ret kort tid var vi ret mange. Der 
blev drukket morgenkaffe samtidig med at et lille hold plettede bundmalingen. 
Formanden bød herefter officielt velkommen og informerede om forløbet. 
Så gik vi igang - bakkestokkene blev lagt ud og skibet blev ved hjælp af en 
løf-testang sat ned på bakkestokkene. Så tog vi fat og trak - intet skete - vi 
prøvede igen, samme resultat. Så lagde vi løftestangen under forstavnen 

og så kom der glid i skibet. Det gik så fremover, men på et tidspunkt blev vi 
siddende urokkelig fast. Så blev der ellers rigget spil til og med dette kom vi 
atter igang. Nu gik det så som det skulle og kort efter gled Sebbe i vandet 
for at starte sin 43 tyvende sæson! Nu var tiden så kommet til den officielle 
slæbeøl. Vejret var strålende - dvs. det strålede ned fra en grå himmel. 
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Det var dog ingen hindring - dørken blev lagt i, roret monteret, årer lagt i 
skibet samt mast og rå. Nu ville vi egentlig have sejlet skibet ind, men blev 
enige om at tage frokost først og det viste sig at være en god beslutning for, 
da frokosten var forbi var regnen stoppet. Vi gik derfor ombord og kort tid 
efter stod den på roning ind af fjorden. Folket nød turen, selvom de måtte ro 

og inde i havnen fik vi en rigtig fin havnemanøvre, så nu er skibet på plads. 
Og hun er tæt - selvfølgelig kom der lidt vand, men det gav ikke anledning til 
at øse de første par timer.
Tidsmæssigt var det gået rigtig fint - en time og 58 min. efter vor ankomst var 

hun i vandet - godt gået!
Jeg vil hermed rette en stor tak til de medlemmer der mødte op, men ikke 
mindst til de nye der kom og gav en hånd med - vi håber at se Jer igen.

Skibslagshilsen
Steen weile

Der gøres klar til det sidste 
skub!

Sebbe er i vandet - klokken
er 11.00 og slæbeøllen
venter!


