
Skibslaget Sebbe Als
Som vikingernes efterkommere fører vi den stolte
tradition videre med sejlads i kopier af deres skibe.

Efter klargøring af skibene i løbet af vinteren er de nu søsat og
ligger på deres vante plads klar til sommerens togter.
Der gik en del tid med klagøringen, idet vi fik skiftet en del nagler
og træ i Sebbe, men dette gav mulighed for at flere kunne komme
og være med til  at lave et stykke praktisk arbejde. De første er
blevet medlemmer og glæder sig nu til at komme med på turene
og høste frugterne af arbejdet.
Noget af det der trækker folk til skibslaget er, at Sebbe Als er det
første originalbyggede vikingekrigsskib i Danmark og samtidig den
første  kopi  af  vrag  5  fra  Skullelev  i  Roskilde  Fjord.  Det  er
selvfølgelig også det, at skibslaget er en demokratisk forening hvor
det sammen med gennem den valgte bestyrelse er muligt for den
enkelte at være med til at bestemme hvad der skal ske.
Vi har indledt sejladserne med Ottar – hun er nu et dejligt lille skib.
Rigningen på skibene er ens hvilket giver gode muligheder for at
øve sig i at sejle en råsejler, for det er noget helt andet end en
moderne sejlbåd.

Aktiviteter
Vi har igen i år en række sejladser, både i Augustenborg fjord og
længere ture.
Flensborg
Kristi  Himmelfart  går  turen atter  til  Flensborg hvor  der  er  Rom-
regatta. Det er i år 25. gang regattaen afholdes, så det skal nok
blive sjovt.
Slesvig
Slesvig  kalder  med Vikingedage den  første  weekend i  juli.  Her
skulle vi  også gerne mønstre med begge skibe.  I  år er der det
specielle,  at  man  fejrer  1200-året  for  Slesvigs  nævnelse  første
gang.
Sommertogt
En uge senere starter en uges sommertogt fra Slesvig og derhen,
hvor vinden blæser. Skipper har lovet godt sejlvejr, så vi må se,
om han kan holde det.
Augustenborg fjord
Vi har afsat 2 aftener om måneden, hvor det vil være muligt at få
en prøvesejlads med Ottar. Se aktivitetskalenderen her i bladet.

Medlemsskab
Vi er mange i foreningen, men der er altid plads til flere. Vi har
ingen krav til medlemmerne – de behøver ikke at kunne holde på
en hammer, at kunne sejle eller lave mad.
Det eneste krav er, at man har lyst til at være sammen med andre
og har lyst til at sejle på samme vis som vore forfædre – det giver
frisk luft. Vi går og laver det, vi er bedst til, og så kan man jo altid
lære.
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