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Ind imellem må man knæle og
bede for at få et vikingeskib op!

www.sebbeals.dk

Formandens klumme
Så er Sebbe på land og ligger trygt klodset op i nausten - snart følger Ottar.
Fie er også kommet op og ligger på Kegnæs.
Sejlmæssigt blev det desværre ikke til det store for mig. Familieforøgelse
samt en del andre familiære ting gjorde at jeg desværre kun var ude på 3 ture
med Ottar samt et kommercielt arrangement med Sebbe og ja, da der var
søsætning af Nydambåden lå jeg med influenza - surt!
Ud over Romregattaen har Sebbe ikke haft de store ture. Ottar har været en
del på vandet, men kun på småture i inderfjorden - den længste tur var en
lørdagstur til Stolbrolykke.
Ottar skal have den store tur og vi er ved at have en aftale på plads så hun
kommer under fast tag hvor vi får tiden til at gøre hende klar.
Fremmøde til arbejde har været ret sparsomt og det er lidt ærgerligt for der
har været en rigtig fin og hyggelig stemning blandt de fremmødte.
Som det fremgår har vi igen i år lagt et skibslagsmøde ind før
generalforsamlingen, dette for at medlemmerne kan komme med deres
synspunkter og forslag til det fremtide skibslag samt aktiviteter - kom og vær
med, også fra “region Nord”. Og husk lige, alle kan arrangere store som små
ture, det er ikke kun bestyrelsen.
Jeg er på valg i år og genopstiller ikke til bestyrelsen, nu må der nye kræfter
til. Generelt set er vore materialer, skibe og naust i god stand og vil ikke kræve
de store forberedelser til den nye sæson.
Et forslag til den nye bestyrelse vil være at indføre en aktivitetsdag hver 14.
dag på nausten hvor der bliver klippet græs, ryddet op, pantet flasker og kørt
affald væk. Vi har et ansvar for at området omkring nausten er holdt i orden.
Skibslagshilsner
Steen Weile
Formand

Aktivitetsplan
2013
7. December 2013

Arbejde på naust samt gløg og æbleskiver

2014
18. Januar		

Ordinær generalforsamling

Den nye bestyrelse udarbejder aktivitetsplanen for 2014.

Ordinære generalforsamling og skibslagsmøde
Der indkaldes hermed til skibslagsmøde lørdag den 18. januar 2014 kl. 14.00 til
15.00 i sejlklubbens hus på havnen (nederste hus ved slæbestedet)..
Mødets formål er en åben diskussion med medlemmerne om det forløbne år samt
ønsker for det kommende - oplæg til generalforsamlingen uden dagsorden - ros og
ris til bestyrelsen samt ønsker / krav til den nye.
Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag den 18. januar
2014 kl. 15.00 samme sted.
Dagsorden samt eventuelle forslag vil blive udsendt senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Bemærk at i følge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være
bestyrelsen i hænde senest 1. december 2013.
Skibslaget vil være vært med et måltid mad efter generalforsamlingen, drikkevarer
for egen regning til skibslagets favørpriser.
Tilmelding til :
		
				
				
				
				

Ingrid Larvad
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 31587915
ingrid@sebbeals.dk

På bestyrelsens vegne
Steen Weile

7. december - arbejdsdag / gløg og æbleskiver
Vi starter klokken 09.00 på nausten. Vi skal have en generel oprydning - have
maling kørt på Slotsallé og rengjort og skærpet / slebet vort værktøj. Vi afslutter ved
middagstid med gløg og æbleskever - kom og vær med!

Året der gik i tekst og billeder
På de følgende sider er der et uddrag af de ture / begivenheder der har været i
2013. Af pladshensyn er det kun et uddrag, der har været en hel del flere aktiviteter
der desværre ikke blev plads til. Se disse i fuld udstrækning på hjemmesiden: 		
				

www.sebbeals.dk

Søsætning af Sebbe
29. april 2013
Det er altid spændende at se hvor mange der kommer til søsætningen. I år havde vi annonceret
det uden for skibslaget og heldigvis for skibslagsmedlemmerne talte højst halvdelen.
Der var vennerne fra Ravnar og et senior gymnastikhold og sammen fik vi skibet i vandet uden
problemer. Dørken blev lagt i og mast, årer, rå og andre løsdele blev fundet frem og bragt
ombord. Så var der frokost og så sandelig om vi ikke kunne fylde opholdsrummet! Efter at have
fået mad og drikke var der almindelig oprydning hvorefter skibet blev roet ind på sin plads i
havnen.

Et sprængfyldt opholdsrum ved morgenkaffen

Med vinden i ryggen var det ikke vanskeligt at få skibet i havn.

Romregatta
9. - 12 maj 2013
Det var atter en 4 dages tur og efter forberedelser med masterejsning m.m. startede turen
fra Augustenborg kl. 12.00. Første etape gik til Sønderborg og det for egen kraft. Dagen efter
gik det videre for sejl og det var kun nødvendigt med slæb det sidste stykke ind til Flensborg.
Regattaen, lørdag, gik ikke helt efter planen idet Sebbe blev nr. 4 ud af 4 - men det var en god
sejlads. Hjemturen søndag gik også fint idet den blev gennemført for sejl ud over det lille stykke
mellem de 2 broer i Sønderborg.

Med Ottar til Stolbrolykke
20. juli 2013
Det var en pludselig indskydelse der skabte grundlaget til denne tur. Det bliver godt vejr - skal
vi ikke sejle en tur på søndag - og så var 6 personer klar. Det var både for, at få en god tur og
som træningssejllads for en ny skipper.
Det blev så den længste sejltur for Ottar i år. Vi havde en fin vind og ved Stolbrolykke gik vi i
land og fik samlet brænde til et bål. Da der kun var gløder tilbage gik vi igang med at grille. At
sidde ude i naturen på en øde strand i godt vejr og spise hjemmegrillet mad med et godt glas
rødvin i godt selskab er bare skønt for krop og sjæl. Vi fik en fin sejltur hjem - en rigtig god tur.

Skønt vejr og god sejlads.

Pladsen på sandstranden.

Søsætning af Nydam Tveir
17 August 2013
Skyet, men osse en masse sol. En byge af og til. Og en frisk brise fra vest. Dansk sommervejr. En flok medlemmer mødte op og Sebbe gik for slæb til Sottrupskov. Både Freja
Byrdingen og Hjortspringbåden kom som gæster. Sebbes gave bestod af 6 flasker mjød
brygget i Augustenborg. Skibet blev navngivet af prinsesse Marie der deltog sammen med
prins Joachim, der er protector og prinserne Nikolai, Felix og Henrik. Søsætningen gik planmæssigt og var lidt af et tilløbsstykke - tusindvis af nysgerrige overværede arrangementet.
Vinden var perfekt da Sebbe skulle retur til Augustenborg. Sejlet blev sat og først taget ned
ved Augustenborg havn. En skøn tur for deltagerne. Nu ligger der 3 historiske skibe i området, fra hver deres tidsalder - noget helt uniket i Danmark.

Skibet med den påbegyndte naust i baggrunden.

Skibet i sit rette element.

Arrangement med Danfoss
1. september
En gruppe økonomi folk havde fået lyst til at prøve at være viking for en dag. Alt var på plads
indtil dagen oprandt - for da viste det sig at vejret ikke var med os, det blæste en hel pelikan.
Ved en rask beslutning aflyste vi sejladsen, udskød mødetidspunktet en halv time og fremskyndede spisningen en halv time. Gæsterne fik et glas mjøg og så blev de sendt ud i blæsten for
at konkurrere i tovtrækning. Så fik de et foredrag om skibet og efterfølgende vildsvin og drikkevarer. Det var et fint arrangement - højt humør og stor tilfredshed blandt gæsterne.

Hiv så for pokker!

Vildsvin er en skøn spise og så med godt øl til.

Ophalning af Sebbe 2013
28. september
Så er sejlsæsonen 2013 ovre for Sebbes vedkommende. Skibet skulle op. Det var varslet
gennem måneder på vor hjemmeside og pr. E-mail for at sikre os, at vi var folk nok, idet
arbejdet er meget hårdt, hvis vi er for få! Klokken 09.00 stod vi 6 mand på dæmningen!
Der kom folk nok og hvad der var vigtigt, der var spillemænd (store stærke mænd der kunne
dreje spillet) nok til på skift at kunne trække skibet op. Skibet blev afrigget og tømt og efter
at have trukket hende så langt op på stranden som muligt blev hun med spillet trukket resten
af vejen. Dørken blev sat på plads, mast og rå hængt op og arer samt andet lagt på loftet. Vi
manglede lige at få skibet sat op på blokke, men da der var en del der var gået ville vi tage
det senere sammen med optagning af broen.

Skibet ligger afrigget, klar til ophaling.

Så er der fuld fart på - skibet skal så langt op som muligt!

Historisk tilbageblik (anekdote)
Så var der dengang vikingerne indtog Slesvig og lod borgmesteren frikøbe
byen for en portion guldpenge!
Det var i det herrens år 1966 hvor vi havde lejet vikingeskibet Imme Gram og
det var denne tur der gav startskuddet til Sebbe Als.
Vi sejlede fra Kalø vig og røg ud i et herrens vejr over Åbenrå fjord. Det blæste
en hel pelikan og det blev mørkt. Pludselig var der en der kunne skimte land,
så ned med sejlet og ud med ankeret. Det var først dagen efter vi fandt ud af
hvor vi var!
Turen gik videre til Slesvig hvor vi slog lejr i nærheden af Haithabu (den gamle
vikingeby Hedeby der var under udgravning). Byen blev indtaget under stor
opmærksomhed og løsepengene blev betalt. Det viste sig desværre senere at
vi var blevet snydt - det var falske guldmønter, lavet af chokolade!
Det var første gang i 1000 år at et vikingeskib anløb Slesvig!
Steen Weile

Fra vort angreb på Rådhuset - det er nu 47 år siden!
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Fred, frihed og socialt samvær:

Socialt samvær ved Bryan Adams koncerten

Styrmand Carlsen på tur med Ottar

Endnu et stolt skib glider i søen

