
SEBBE ALS ROMREGATTA 2018 – se osse Allans beretniner på fjæsbogen! 
 

11. maj 2018  EGERNSUND – FLENSBORG  Sol, meget lidt vind fra mest SØ retning. 

Besætning mødes 9-10 ved værftet i Egernsund (skema til sidst i beretning). 

Sebbe forhales til beddingsgrav – de nye årer giver ikke splinter i fingrene! 

Der ordnes vanter og stag og fald og flagsnor – gods pakkes foreløbigt ombord. Formand m.fl. har arrangeret fourage – 

bl.a. osse skyldigt slæbeøl til Frigg fra sidst og til næste slæber: sort fuglekvidder. 

Affart fra værft 12.15, roning til bro S for klapbro – vi kan jo ro igennem. Men han lukker op, da vi skal igennem.  

Fortøjning ved anløbsbro S for klapbro. Mast kommer (næsten) planmæssigt op. Og så ror vi ud på det lidt dybere vand. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.30  HURraaah. Lidt op og ned – men sejlet bliver sat. Behøring ofring. Kryds i besindigt tempo ind ad fjorden, men 

ikke så langt.  Frokost under langsomme kryds – der er remo og ristede! 

Bøje nr. 9 står og vil hilses på ... 

Jens' lille batteripumpe virker – Sebbe filtrerer en del fjord igennem sprækkerne! 

 

    
 

14.53 Vi går lige nu mod Flensburg med 1 1/2 knob og springende vind. 

Sigyn kommer forbi og tager os med fra nær Rinkenæs, ret lavt vand. 

Elias er slik-fordeler. 

Nærmest pr. rutine ankommer vi til Flensborg, lægger til ved sædvanlig ponton, bag Sigyn. Der teltes over Sebbe, og 

redes op i Herrenstall. 

Skipper leverer Fuglsang til Frigg – deraf kommer nogen overraskelse og lovprisning. 

Og så er der middag på Rhodos, hvor også Sprays besætning møder op. Der krammes og hilses og nydes store platter 

med meget kød. Der bliver osse lidt doggy bag. 

Hansen eksisterer og meter er godt. 

De fleste tørner ind til nogenlunde anstændig tid. 

 

  
= 



 

 

12. maj 2018  FLENSBORG FJORD  -  ROMREGATTA  Sol, letskyet. 4-8 m/s ca. ØSØ 
Morgenmad og sligt kl. 9-  

En talstærk besætning er klar til at lægge ud kl. 10 – få åretag, Sigyn tager os med til lidt før startlinien.  

 

Der er godt 90 skibe i Rom-regatta. Lidt færre end sidste  år – men vi fylder godt på fjorden. 

Sejl sættes 10.45. Behørig ofring. Og så har vi godt en times kryds frem til startlinien! Sigyn ligger lidt bagude, 

under V siden. Ragna med 2 mand ror mod Frit Vikingeland – de mangler folk, til gengæld har de vand nok! To mindre 

er osse bagude. 

Herlig frokost under sejlads – osse kødet fra Rhodos i aftes! 

Der krydses og krydses og krydses fjorden ud. Sigyn kommer forud og tager den lange tur. 

Det bestemmes, at vi tager den korte bane, rundt Frit Vikingeland.  

 

 

   

 

En enkelt gang råber skipper HALT AB til en galease, som tilsyneladende ikke helt kender søvejs reglerne. Og 

et par gange vender vi i god tid, så større både ikke er i nærkontakt.  

Næsten alle vendinger lykkes, 

En enkelt vending lykkes ikke – så vi kommer nær grunden N af Frit Vikingeland. Sejl ned, årer ud. Roning 

imod uret rundt om øen. Benny spørger, hvad det betyder, at hans SAILOR siger 0,1 m. vand. Joh, det betyder, at vi 

lægger styråren og ror over det lave.  

Vel rundt om Frit Vikingeland og Lille Okseø kommer sejlet op igen, kl. 15.15 ca. Behørig ofring.  

Og så går det ellers indad, passerer målskib Gesine kl. 16.30. 

En planlagt blærerøvssejlads langs Museums Hafen Brücke bliver (som sædvanligt) opgivet grundet 

omkringfarende havnevind. Meeen, lidt får de da at kigge på. Pæn, takfast roning med de nye årer halvvejs langs 

brücke. Og så er vi igen på plads ved pontonen. 

 

   

 

På forslag fra Thor spiser vi aftensmad ved langbord bag Hansen telt – så vi osse kan nå at sige farvel til de 

tidligt hjemfarende. Mange gode små sjove spiser kan erholdes i teltene. Skipper lærer, at ”krabbe” betyder små rejer! 

Preisvegeudung: Sigyn er no. 1 og får plast. Og jo, da – vi får den velfortjente 2. plads efter Sigyn. Det bliver 

”bare” lidt rom! Der laves en del ømme fotos.  

Og så er der farvelkram til en del (se listen bagest) 

Der er musik på Sebbe – Helge har udstyr med!  

Og mere Hansen og varm kakao med rom på Spray og Klitta. Og mere Hansen .. 

Aftaler? Hm – Frigg og Klitta planlægger at dunke derudad ved 6 tiden i morgen, så vi går nok bare ud og 

håber – og Kaperen stikker ud ved 11 tiden, så hvis de kan se, at vi mangler slæb, tager han os med. 

En del tørner ind næsten til midnat – somme lidt senere. 

    

 



13. maj 2018.  FLENSBORG – AUGUSTENBORG. Diset, SØ 5-8-12 m/s. Sol over middag 
Klar til affart 8. Klitta var kommet kan så tidligt af sted – så: hun tager os med! 

Roret lægges, da vi er forbi værftet. En byge ved Brunsnæs – vi kan knap nok se næsset. 

Begivenhedsløs bugsering til Sønderborg. Blot skærer hun noget ud, da roret sættes lidt S af Sønderborg. Men 

så skruer Klitta lidt ned for maskine, og så går alt på plads. 

Fælles undren over vejrforholdene: YR beskriver sol over Flensborg og Sønderborg  - og det er der! Men 

indimellem diset, nærmest tåget! 

Kort ophold og is ved Ø siden af havnen – besøg bl.a. af Gitte og ... 

Klitta tager os med igennem Chr. X bro kl. 13, op til højbroen. Slæbe-Blackbird leveres. 

 

    

 

Sejl op. Behørig ofring. Halvvind nordud i Alsund.  

Der rebes 2 reb i læ af Arnkilsøre – vinden er tiltaget. 

Sejl op, behørig ofring. Og så er det kryds på kryds på kryds på kryds ind ad Augustenborg fjorden. Somme 

mener, at der er meget langt hen til den grønne pind ved Airport! 

Men vi kommer da ind til det første rød-grønne bøjepar ved indsejlingen. Sejl ned, roning mod Augustenborg. 

Og vi kommer ikke en meter frem! 

Efter en times roning på stedet, kl. 18, lige da Claus er ved at gøre anker klart, komme Kaperen og tager os 

med ind til havnen. 

En line i land, så firer vi af og vender for vinden, og bakker ind på plads. 

Skiv klares op, folk skynder sig i spredt orden til tog og andre fjernere transportformer, og der krammes farvel.

  

 

TAK FOR EN HERLIG ROMREGATTA TUR! 
 

Viggo  



 

ROMREGATTA Deltagere 

Navn Barn Fredag Lørdag Søndag 

Allan Jensen  x x x 

Kurt Deutschbein  x x  

Viggo Jonasen (skipper)  x x x 

Daniel Riedl  x x x 

Michael Sandager  x x x 

Jesper Olesen  x x x 

Aase Sørensen  x x x 

Kathrin Pohl    x 

Benny Jørgensen Andrea  xx  

Claus Bragt Elias xx xx x 

Henning Telge Anni  xx x 

Birgit Juul  x x x 

Nicole Møller  x x x 

Bjarke Kierkegaard  x x  

Thor Jonasen  x x x 

Rudi Bragt  x x x 

Alexander Larvad  x x  

Peter Svendsen   x  

Ingrid Larvad   x  

Leon  x x  

Jannika  x x  

Gabriel Valdemar  xx  

Maj Schacht   x  

Benny Andersen Niels  xx  

Trine Bragt Lærke, Maja  xx  

Jens Eitoft  x x x 

     

Total  17 + 1 25 + 6 13 

 


