
Sejlsæssonen er forbi - Ottar skulle op
29. oktober 2016

Desværre er det tid til at lukke ned for i år og medlemmerne var
derfor indkaldt til ophaling. Vi mødtes på dæmningen klokken 09.00 
og der var folk nok til både at få et par biler og skibet derover.

Planen var egentlig både at tage Fie og Ottar op, men da vi stadig mang-
ler et opbevaringssted til Fie, var det blevet besluttet kun at tage Ottat op. 
Vi fik hende lænset , kom i båden og så gik det ellers for årer. Afgangen 
var ikke den smukkeste - vi skulle lige have vore fortøjninger og vægtklod-
ser med og så kom årerne ud i en lidt spredt fægtning. Vi tog en runde og 
så afsted. 

Det ville have været fint hvis vi kunne have hejst sejlet en sidste gang i 
år, men da vi havde vinden stik imod os var det ret umuligt. Skoven var 
utrolig smuk og da der var en eller anden der havde ladet solen skinne på 
os og vore omgivelser var det en hel farvepalette. Som så ofte før var der 
næsten ingen vand i fjorden det vil sige meget lavvande - vi havde fået en 
meget høj bro.
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Vel ankommet til nausten gik vi igang med afrigning af skibet samt 
tømning af alt løsøre. Solen skinnede, men der blæste en kold vind, 
det var meget bedre inde i opholdsrummet med den “nye” godkendte 
ovn. Så var alt klart, så skulle der bare trækkes - med det antal folk 
der var mødt var det ikke noget problem. Oppe på stranden gjorde vi 
holdt og fik skibet rengjort både udvendig og indvendig. Så trak vi igen 
og måtte venstre om flagstangen da der ligger en stabel gammelt træ 
ved højre side. 

Skibet kom på plads og så var der lige den traditionelle slæbeøl. Så 
kom årerne på loftet, masten blev hængt op alle de øvrige ting kom på 
plads. Vi startede kl. 09.00 - kl. 11.00 var skibet oppe - godt gået, er 
man folk nok går arbejdet som en leg. Folk brød nu stille og roligt op 
efter en konstruktiv indsats. 

Tak til alle deltagerne - hyggeligt at møde Jer igen.

Skibslagshilsen Steen Weile


