
Rundt om Katholm med Ottar
19. september

Det blev nok den længste sejltur med Ottar 
i år. Vi mødtes fire personer iført let tøj og 
madkurv lørdag morgen klokken 09.15. Vi 
havde bestilt godt vejr og det havde vi san-
delig også fået - fuld sol og let vind. Sejlet 
blev sat på stedet og så gled vi stille og roligt 
afsted. Vi bor på en dejlig plet - skoven var 
ved at iklæde sig efterårsfarverne og med 
blå himmel og blåt vand var det bare flot. 
Ved badehusene traf vi en beslutning om at 
gå inden om Rønsten (grund med sten) - det 
gjorde vi så, videre forbi Ørekobbel og Seb-
belevskov og efter en tid dukkede Katholm 
op. Vi havde sikret os en kande kaffe og lidt 
fast føde som blev fortæret ombord. Kat-
holm er lidt speciel - der er ikke meget vand 
mellem øen og fastlandet. Vi gjorde holdt 
ved den østlige ende af øen og løb skibet 
op på land i det dejligste sand. Så blev der 

etableret bålplads og samlet 
brænde og snart kunne vi 
lægge risten på og begynde 
stegningen af bøfferne. I 
mellemtiden var en flaske 
rødvin blevet knappet op, 
det blev et rigtig lækkert 
måltid. Det var en skøn plet 
og ikke så let at forlade, men 
den stod på kryds hjem, så vi slettede bålstedet og pakkede sammen. Med klart skib startede vi 
turen med at gå inden om øen for Katholm rundt det skulle vi. I første kryds “ramte” vi lufthavnen 
og så gik det ellers frem og tilbage i nogle timer til vi til sidst strøg sejlet ved parken og roede de 
sidste par hundrede meter ind til havnen - det var første gang på dagens sejlads at årene blev 

Ottar i den glitrende sol

Der var rullet ud med det store køkken

Fortsættes



Der var kommet mere vind 
og det gav en rigtig god 
sejlads hjemover med en 
del stavvendinger.

Flutes og bøffer “hyggede” 
sig på grillen. Lidt driv-
tømmer klarer sagen.

våde. En perfekt landing og efterfølgende klargøring af skib - så var en dejlig tur forbi. Klokken var 
blevet 17.00 så det var blevet til en 8 timers tur. En stor tak til de øvrige deltagere - Helle, Jens 
Peter og Sylvie - idag blev skibet brugt.

Skibslagshilsen
Steen Weile 


