SEBBE ALS ROMREGATTA 2017 log- m.v.bog udkast – kan suppleres
Torsdag 25. maj
Sol, 4-6 m/s af NV.
mandskab stimler sammen på broen ved Sebbe 9-10. Klargøring, mast rejses, vanter, stag og
fald sættes, rå klargøres med fald og sejl. Og da vi hejser råen med sejl, skrider råen i baghåndskno bet! Om igen. Og om igen.

Mast rejses siden sejler vi!
Ved 12 tiden ror vi derudad, vinden right in the snot. Og ved kompasafmærkningen kommer
Herborg og tager os med til Arnkilsøre. Slæb sluppet kl. 13, sejl op – og råen skrider … det er det
med olieringen af råen … Til sidst løser vi problemet, med et par klemmer der sættes som klamper
– med gaffa! - på undersiden af råen. Sejl op, huuurrrrrrrrrraøh – men det går da. Behørig ofring.
Vi tager et par vellykkede vendinger og lange ben, indtil det går rask ind i Alssund på BB
halse – og det gør det også ned igennem sundet, hvor Sebbe overhaler Kaperen. Roning igennem
Chr. X bro kl. 14 og fortøjning på V siden. Landgang, besøg hist og pist. Ole Urban undrer sig over,
at han ikke kunne se vor hjælpemotor, da vi overhalede …
En del afprøver Sundhallen – som en del gange før!

Sidst på eftermiddagen kommer Ekaterini med gullaschsuppe og græsk ostebrød – en herlig
middag. De fleste besøger siden Spray, hvor vore deserterede skibslaugsmedlemmer er kommet sejlende (Toke og Katrine). Der hilses på gamle bekendte på Activ, Viking, Sigyn, Kaperen. Nogle
slutter dagens udskejelser af med en stor is ved isboden, færre med en ditto i Torvehallen. Ekaterini
og Niels giver husly til ”de gamle”, enkelte bor i byen, og flere sover ombord på et-eller-andet tidspunkt.
Fredag 26. maj: Sol, 2-4-0 m/s af V.
Skippermøde kl. 9. ”Schöne Regatta – ohne Startschiff, ohne Zielschiff, und ohne Wind.
Verkürzte Ziellinie wird an Kanal 69 erkündigt – ich habe auch kein Funk”. Så er stilen lagt.
Samling 9-9.30 – flere nye ombord (se listen ..). Thor har henter brød. (Mette bagbordslanterne havde desværre forstået, at det var affart 10.30). Vi lægger ud 10, inden hele samlingen lægger
fra på én gang!, sætter sejl lige ved bolværket (næsten og lige ved perfekt sejlsætning). Behøring ofring.
Vi står ud mod Kobbelskov og .. 1 time SB halse, 3-4 knob. Derefter 2½ time med langsom
sejlads – temmelig langsom! Lukas holder kursen en del af tiden. Frigg med Poul Nørbo tager os
med fra den grønne bøje til Flensburg – sejl oppe men ingen vind i dem. Alle de andre dunker osse
diesel … Frokost, afslapning undervejs.

Roning fra lidt før sædvanlig liggeplads ved ponton – men: der er ikke plads.
Vi fortøjer ca. 16.30 uden på to store plattbodenschiffe. Siden kommer nogen og forhaler til
femte række, hvor vi ligger nr. 5, næsten ved Sigyn af Slesvig.
Fri leg på regatta-kajen, efter indkvartering i Herrenstall. Friserne spiller, wie gewöhnlich.
Der er endog TEMMELIG mange folk på bro og kaj og i telte og … og … Kurt har hentet nøgle –
jeg får også én, da jeg anmelder ankomst i Gesine.

Græsk aften i Rhodos for os og Spray – i alt 26 voksne og 7 børn! Alle er tilfredse, en enkelt
mener dog at det ikke skulle være svin, når man har bestilt ko – ungerne og andre får pludselig lyster, da Maria kommer med is-kortet! Og så afviser hendes pengemaskine mine kort – jeg har da el-

lers altid kunnet betale mer kort her. Das kommt aus Frankfurt! Det må vi hitte af i morgen.
Et par enkelte på Hansen, hvor meter på det skammeligste er afløst af runde bakker. Lukas
dukker også op. De fleste af os går til køjs inden midnat. Enkelte senere – og især på Sebbe!
Lørdag 27 maj: sol, let til jævn vind ml. SØ og Ø-NØ.
Skippermøde kl. 9 ved Gesine, wie gewöhnlich. 126 tilmeldte skibe. Knut fra Ragna spørger, om vi vil være med til at oprette Frit Vikingeland på St. Okseø, hvor ingen og skov-og-naturstyrelsen nu hersker. JO-DA.
Vi lægger ud 10. Special Guest Star er Barbara fra Rhodos. Skipper har de sidste 30 år prøvet at få først bedstemor og siden Maria fra Rhodos med på Romregatta. Nu er Barbara med. Kathrin medbringer 3 fl. rom, som vi dog ikke får smagt på undervejs.
Få åretag ud fra pælene, råen op og lad gå hurraline. Det går næsten perfekt. Behørig ofring.
Plat læns ud gennem inderhavnen, siden SB agten for tværs deruda, et par ben frem og tilbage, og til sidst næsten præcis start kl. 11 i den østlige side af startlinien.

Paradesejlads ud igennem fjorden. Et usandsynlig flot syn, med skibe både foran og bag os.
Vi sniger os fra østlig plads i feltet til vestlig, drejer bagbord N af St. Okseø, og møder Sigyn, som
har sejlet inden om øerne. Om de vil være med til at frigøre Vikingeland? Nej, de sejler. Ragnafolkene er gået i land.

Knut har produceret en flot fane FRIT VIKINGELAND.

Det gør vi så osse. Få åretag indtil broen – der er ikke meget tilbage af den, flydebroerne er
brudt af. Og restaurantbygning er meget lukket. Sejl sys, skib klares.Ragna-besætningen sonderer
terrænet. Vi planter vore skibsnavne og besætningsnavne på fanen, producerer en egnet flagstand af
2 årer og Sebbes bådshage, og rejser den ved siden af den let defekte gamle flagstang. Der fotograferes især af Benny, til dokumentation over for regatta-ledelsen. Der skåles og spises frokost. Vi har
kød med fra Rhodos i aftes, Ragna-folket byder på en hel kasse med ostehaps.Knut gør grundigt
rede for, hvorfor han ikke rører Johannsen rom (gerne anden rom) og derfor aldeles ikke vil konkurrere om at få 2. pladsen (vi er bevidste om, at Sigyn nok er vel i vej!).
Roning fra bro ud klar af Lille Frit Vikingeland – rå op, sejl ned – og så går det BB halse ind
ad fjorden. Vinden er gået i NØ – det er luksussejlads.
Flere skibe er ikke kommet ind endnu – Sigyn ligger langt forude, vistnok S for mållinien.
Vi passerer mellem grøn bøje og Gesine 15.30 (?) og fortsætter indefter.
Vinden falder og løber rundt mellem Marine-Schule og værft – til sidst opgiver vi, sejl ned,
og slæb med lille kuf. Roning fra ca. værftspram ind til plads uden på 5 skibe. Deres spring er ikke
vel strakt, så vi må have BB fortøjning ud til sort pæl yderst i rækken.
Straks spørger de, om vi også skal af sted 7.30 i morgen? Mnjøh – måske. Ellers må vi jo
forhale.
Skib klares op. Sædvanlig forvirring om, hvem der har hvilken nøgle. Flere afmønstrer:
Claus, Trine, Elias, Lærke, Maja, Ekaterine, Lukas (som har sejlet regattaturen på Spray), Gitte …..
der krammes og … Barbara erklærer meget stor tilfredshed med at være kommet med på turen.

Vi rapporterer til regatta-ledelsen om den nye republik. Han spørger bare, om vi har holdt
pause (underforstået: for at få 2. pladsen). Svar: vi holdt pause for at tage i besiddelse.
Preis-Vergeudung 18.30. Førstepræmien i plast i vor klasse går til Sigyn – anden præmien
(You name it) til Sebbe Als. Jubel og fotografering (ses på fjæsbogen). Siden gives en Sonderpreis
ohne Specifikation til Ragna & Sebbe Als i anledning af republik-etableringen – vi stormer alle op

ad landgangsbroen til Gesine, med fanen i spidsen. Stor jubel. Knuts præmie: en træstatuette af en
papegøje, som John Silvers.Og så er der et mindre, pænt selskab til middag på Rhodos – 10 menne sker. Lidt mere trætte end i går! Vi får tilslutning af Dina. Stadig problemer med kort – Katrine og
Allan og Kathrine og .. lægger ud – Katrine sørger for regnskab siden
Og underligt nok er der osse et glas eller to på Hansen, i teltet.
De fleste tørner ind i pæn tid – og de fleste sover fra snorken
Søndag 28. maj: sol, letskyet, overskyet, sol. Vind af SSV drejende V og tiltagende.
Betænkelig tidligt op – besætningen er om bord kl. 7! Skiv klares.
Vi lægger ud 7.30 – glider med vinden ud mellem pælene, rå op, sejl sat 7.50. Behøring ofring.
Plat læns ud ad havn og fjord. Vi får en byge mellem Frit Vikingeland og vendebøje. Vinden
frisker lidt.
Benny øver skibsførerfunktionen.
Svigermor passeret 10 ca.
Et enkelt kryds for at få højde i forhold til det flade ved Brunsnæs – og så drejer vi noget
styrbord, da der bliver udsigt til sandbund.
Frisk vind agten for tværs, SB halse ud af fjorden. Michael bemærker, at vi måske skal
stramme vanter lidt op – det gør i i BB.
Ø af Kobbelskov halser vi om til BB halse. Det frisker lidt, mens vi steamer mod Sønderborg. SB vanter strammes op.
Sønderborg 12.15 – vi fyger ind i havnen, sejl ned, lægger til på slotssiden. Kaperen er også
lige kommet – sejl og motor. Besøg på kajen: Ekaterini, Lukas, Niels, …....

Vi ror ud 12.50. Bropassage 13. Bromester beordrer os til at vente til sidst. Vi ror og skodder
og sætter i, til de mange andre har passeret broen. Da vi passerer, knurrer han ”næste gang lader I
jer slæbe igennem”. Den slags svarer vi ikke på. ..
Hård rotur mod vinden til sidste bådebro før den nye bro. Frokost.
Vi sætter sejl 15, BB halse, behørig ofring. Og så går det stærkt op igennem Alssund (op til
8 knob) – en del kastevinde, Aase slækker skøde og haler hjem og slækker og haler hjem … Der
kommer ikke vand igennem årehullerne men nok imellem næstøverste og øverste bordgang.
Arnkilsøre passeret 15.30 (!), vi drejer til læns ind ad fjorden. Det går STÆRKT. Vinden frisker til 12-16 m/s, så ved lufthavnen tager vi sejl ned tværs, reber 2 reb fra neden, sætter sejl igen
(glemmer at ofre!) – og nu er det bare hurtig sporvognssejlads ind ad fjorden.
Anduver Augustenborg havn 16.30, sejl ned, driver for vinden hen så vi kan fange yderste
pæl og lader vinden dreje agterstævn ind, så vi kan drive ind på plads. En lidt fiks havnemanøvre!
Skiv klares op, bagage i land, sejl rebes ud og syes.
Der krammes farvel.
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X
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Kathrin Pohl
Gitte Stein

X

X
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X

Claus Bragt Lorenzen

X
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Michael Sandager

X

X
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Ekaterini Kriezi

X
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X

Lukas Kriezis Andersen

b

Jens Mørch Pedersen
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X
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X
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X

Jesper Lundgaard Olesen

X
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Benny Jørgensen

X

X

X

X

Viggo Jonasen

X

X
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X

Rudi Andreassen Bragt

X

X

X

?

Bjarke Kirkegaard

X

X

X

Trine Bragt Lorentzen

X

Lærke

b

X

Elias

b

X

Maja

b

X

Conny Rick
Jørgen Tang Larsen

X
X

X

Thor Jonasen

X

Anders Taps

X

Daniel Riedl

X

X

Dina Sejersbæk Tychsen

X

X

Barbara (Fra Rhodos)

X

X

X

X

X

SÅ MØJ MAN' TAK TIL JER ALLE FOR GODT SELSKAB OG EN HERLIG ROMREGATTA TUR!
Viggo

