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13. -14.april: Fra Augustenborg til Skærbæk via Årø
Dette års sejlsæson tog sin begyndelse lørdag den 13. april,
hvor Ulrik og Kim brugte weekenden på at sejle det gode
skib fra vinterhiet i Augustenborg til Skærbæk, med et enkelt
pitstop på Årø. Her havde de stort set havnen for sig selv.
Lørdagens sejlads foregik i lettere tåge, men uden vind, så
det var for motor hele vejen. Til gengæld var vinden perfekt
om søndagen, og det gik for fulde sejl den direkte vej nord
over. Men varmt var det ikke.

7.- 11. maj: Assens, Årøsund, Fåborg, Dyvig Bro
Forskellige årsager – Mikaels dimension fra Politiskolen, Kims
ballonudvidelse og Tines projekt der skulle afleveres, gjorde at vi først kom
på vandet igen den 7. maj. Dagen startede med Sølvbryllupsmorgenkaffe
hos Dorte og Steen i Skærbæk, og vi lettede derfor anker da vi havde spist
frokost.
Vinden var i øst, og vi kunne sejle for sejl hele vejen til Assens i dejligt
solskinsvejr og ca. 17oC. 18 sømil på ca. 4 timer. Det er godt at være i gang,
og vi har næsten en hel uge foran os.
Desværre viser det sig, at
vores septiktank er stoppet, og vi vælger at sejle til Årøsund,
hvor vi ved der er en suger der virker. Det er en lille tur på
ca. 10 sømil. Da vi kommer til Årøsund er det så tåget at vi
trods det smalle sund, ikke kan se hverken land eller
indsejlingen til havnen, men vi finder da havnehullet Vi bliver
i Årøsund for natten.
Torsdag
sætter vi
kursen mod
Fåborg – en af det sydfynske øhavs mange perler. Det er
gråvejr og vinden er ca. 6 m fra syd. En tur på ca. 20 sømil
på godt 5 timer.
Dagen efter er det den smukkeste morgen, let skyet og ca.
15o, og vi beslutter at tage turen til Dyvig på Nordals. Det
blæser mere end det har gjort de andre dage, ca. 10 m fra
SSØ, så en del af turen foregår for motor.

Ugen lakker mod enden, og lørdag sætter vi kursen hjemad. Det er overskyet
men lunt, og vinden er ca. 5 m fra syd, det er noget nær perfekt. Vi vælger et
pitstop i Årøsund for at suge tanken, og ankommer til Skærbæk ved 7-tiden
lørdag aften. Vi har i ugens løb tilbagelagt 117 sømil.

18. – 20.maj: Brejning, Bogense
Pinsen falder her midt i maj. Søren og Merete er blevet forhindret i år, og
vi er derfor ”bare” os selv. Lørdag den 18. maj sætter vi kurs mod Brejning.
Brejning ligger skønt på sydsiden af Vejle Fjord i et både historisk og
geologisk meget interessant område. Det er mere solskin end overskyet,
og dejligt lunt, med vinden fra Ø. Det blæser op til 11 meter. Vi ringer efter
Noer og Jesper, som bor lige oppe ad bakken, og de kommer ned og vi
griller på kajen i godt selskab. Knap 30 sømil på 4½ time.
Pinsedag sejler vi til Bogense. Vinden er i
ØNØ og vi kan sejle for sejl det meste af
vejen og solen skinner.
33/4 time og knap 20 sømil.
2. pinsedag er det helt vindstille, lidt overskyet og meget lummert. Vi får
suget tanken i Bogense – her er det rigtig nemt. Vi sejler for motorhjem til
Skærbæk.
Pinseturen blev på ca. 65 sømil i alt.

8.- 9. juni: Juelsminde
I staten af juni kan det efter Tine har været til eksamen blive til en
lille tur til Juelsminde. Begge dage er det gråt men lunt. Vi nyder
altid at komme til Juelsminde. Der er god plads og en dejlig havn
med gode faciliteter.

15. juni – 28. juni: 2 ugers togt. Første ben: Skærbæk til Ballen
I år har vi fået mulighed for at holde 2 x 2 ugers ferie, og den
første tur starter lørdag den 15. juni, dagen efter Tine fik sit
eksamensbevis på DTU. Vejrudsigten har i nogle dage
antydet, at det kunne lade sig gøre at sejle fra Skærbæk til
Odden i et langt stræk, så vi står tidligt op og kaster los kl.
halv 7. Det er en smuk solrig morgen og vi sætter sejlene,
men må bjærge dem igen for at kommeunder broerne. Ude
af tragten kan vi igen sætte sejl, og vi sætter kursen mod
sydspidsen af Samsø. I radioen begynder der at komme lidt
rigeligt
mange kulingvarsler og det blæser også mere og mere, så vi
beslutter at søge ind i Ballen havn. Efter 7½ time og 45
sømil får vi med stort besvær fortøjet ved en ualmindelig
lav flydebro. Heldigvis er der en venlig mand der kommer
med et par paller der
kan udgøre en trappe
så vi også kan komme
i land. På et tidspunkt
i løbet af
eftermiddagen blæser det over 22 meter pr. sekund, så vi er glade for
at vi tog beslutningen om at stoppe på Samsø. Planen var en tur
rundt om Sjælland, men da der også er kuling om søndagen, så vi må
blive i Ballen, kan vi ikke nå at sejle nord om Sjælland, men planer er
jo til for at kunne ændres.
Vi fandt cyklerne frem og så lidt af Samsø om søndagen, i både sol og
regn, og nød de friske kartofler og jordbær der kunne købes i boder
rundt omkring.

Mandag den 17. juni: Fra Ballen til Kerteminde
Vinden er løjet af, og det er igen blevet sejlervejr i kongeriget, og vi satte
kursen mod Kerteminde. Det blæse ca7½ meter fra SV, og kun med lidt
krydssejlads ved Romsø kunne vi nyde en dag i fuldt solskin.
Vi har haft næsten hele dørken af
– og der er mange skuer i de
brædder, for at finde en
mobiltelefon, der faldt ned, under
en krængning, men uden held. Vi
må konstatere at der er hulrum
som det ikke er muligt at komme
til, uden at splitte det hele ad.
Der blev også tid til en cykeltur rundt i byen, og vi fik også hilst på Amanda.

Tirsdag den 18. juni: Fra Kerteminde til Agersø
Igen er det også det mest vidunderlige vejr, kan det være andet. Martin bliver 33 år i dag og vi sætter kursen mod Agersø. Det er
næsten vindstille, og Kim forsøger uden held
at fange middagsmaden i Storebælt. På Agersø
prøver vi flere steder om bunden er blød- der
er ualmindeligt lavvandet, men det lykkes at
finde en plads ved ydermolen hvor der er vand
nok. En tur på ca. 27 sømil som overvejende
blev tilbagelagt for motor.
Havnefogeden på Agersø er en rigtig venlig mand, som gør alt for at hans
gæster skal føle sig godt tilpas. Der er på havneområdet mange muligheder for at finde læ til at sidde og
grille og spise. Et rigtigt dejligt sted i Danmark.

Onsdag den 19. juni: Fra Agersø til Guldborg
Allerede inden vi tog hjemmefra vidste vi, at vi skulle lægge til i
Karrebæksminde i weekenden, for at deltage i Mette og Niels’ sidste Skt.
Hansfest. Det er 25. gang de holder den, og nu er det slut. Fordi vi ændrede
rute, har vi nu god tid, og på denne onsdag vælger vi at tage turen gennem
Smålandsfarvandet og målet er Guldborg.
I dag kunne vi godt bruge lidt mere af det gode vejr vi havde i går, det er lunt,
men regner en del og også lyn og torden bliver vi præsenteret for. Ifølge
havneplanen skulle vi nemt kunne gå ind i havnen i Guldborg, men kan
konstatere at der kun er 1,4 meter i havnehullet – heldigvis er bunden her
også blød, så der sker ikke noget. Der er heldigvis en ydermole, hvor vi kan
lægge til. Vi tilbagelægger godt 44 sømil på 6½ time.
Vi ringer efter Inge (Tines makker fra DTU) som bor i nærheden, og hun kommer forbi med Krenkerupøl,
som Kim nyder med stort behag.

Torsdag den 20. juni: Fra Guldborg til Femø
I går var en rigtig god dag – vi skilte ingenting
ad, og slog ikke noget i stykker. Solen skinner
fra en skyfri himmel og Kim forsøgte igen at
fange fisk, det har vi ikke det store held med.
Vi vil til Femø – har læst at man spiser rigtig
godt på kroen der. Vi kommer til en næsten
tom havn, og kan vælge den bedste plads. Det
var en lille tur på 15 sømil, som tog 3½ time.
Femø indbyder til cykelture, og vi
beslutter at cykle ind midt på øen for
at bestille bord på kroen. Men efter at
have fået en øl i haven, bliver vi alligevel enige om at det ser lidt
kedeligt ud, og vælger at grille på kajen i stedet for. Femø er en
meget grøn ø, der er masser af anlæg med både lys og skygge.

Fredag den 21.juni- 23. juni: Fra Femø til Karrebæksminde -Søhom
Fredag formiddag starter med en næsten skybrudsagtig regn, men det er efterfølgende lunt og både sol og
overskyet. Vi skal ikke så langt, for Karrebæksminde ligger lige nord for Femø. De 16 sømil bliver hurtigt
tilbagelagt i 5½ meter vind fra SV på 3½ time.
Vi lægger os i Søholm havn, som ligger på vest siden af Kanalen ind til Karrebæksminde. Her er gode
forhold, selv om det er lidt dyrt.
Vi spadserer en tur rundt i byen, skal lige have klaret de indkøb som vi skal biddrage med til festen i morgen
aften. Der er masser af liv i Karrebæksminde, måske fordi der søndag aften skal være ”Sommersang på
Charlie” med både Johnny Reimer og Keld og Hilda Heick. Vi spiser rigtig godt på den italienske restaurant
som ligger på molen – det kan vi godt anbefale.
Lørdag eftermiddag kommer Hans og Eva. De var så søde at tilbyde at komme og hente os, og vi kunne
kvittere med et tilbud om overnatning i agter køjen – hyggeligt.
Vi havde en fin Skt. Hansfest, det begyndte først at regne, da Niels skulle holde sin båltale, så det var da
nådigt sluppet.

Søndag ville vi have været videre, men der er igen kuling over kongeriget, så vi bliver en dag mere. I løbet af
søndagen, kommer der et ”monster” af en motorbåd og lægger sig foran os. Den er så stor at den spærrer
for 1½ almindelig bådeplads, så vi må ha’ fat i skipperen, så han kan være klar til at hjælpe os ud mandag
morgen, hvor vi vil tidligt afsted.

Mandag en 24. juni: Fra Karrebæksminde til Lundeborg
Denne mandag morgen er det blevet den 24. juni og vi
begynder turen mod vest – vi skal jo være hjemme når ugen
er omme.
Det blæser omkring 10 meter fra SV, så det glider såmænd
OK. Vi tager strædet mellem Agersø og Omø, og smutter
gennem Kobberløbet for at lægge til i Lundeborg. Vi sejler
hele vejen med et reb i storsejlet. 45 sømil på godt 7 timer.
Der er trængsel i Lundeborg hav, men vi finder en plads
længst væk fra land. En spadseretur i byen viser, at der ikke
er meget liv, men på havnen kan vi se at de stadig dyrker sejlads på Oure idrætsskoler.

Tirsdag den 25. juni: Fra Lundeborg til Rudkøbing
Dagens mål er Rudkøbing, dels fordi vi aldrig har været der,
dels fordi der måske er en chance for at få repareret Tines
briller, og sejler de a. 13 sømil for fulde sejl i 4½ meter vind
fra SV. Lige før Rudkøbingbroen møder vi Thyra og Svanen –
forsvarets smukke sejlbåde. I Rudkøbing marina tjekker vi
igen bundforholdene, men kommer fri uden mén, og vælger
at lægge os ved den nye mole i handelshavnen (der hvor
der før sejlede færge til Marstal). Det tog kun 2½ time.
Vi spadserer op i byen, for at finde en ”brillemand”, men
det kan ikke lade sig gøre at lave brillerne. Vi kigger lige ind
hos Ingelise i hendes guldsmedeforretning, og spiser frokost i gågaden. Det er lige over for Dansk Emalie
Fabriks butik, og vi ender med at bestille et nyt dørskilt til huset derhjemme.

Sidst på eftermiddagen kommer Claus forbi og får en øl eller to. Vi synes det er hyggeligt, når det lykkes at
møde familie og venner rundt om i de danske havne, og Langeland er jo ikke et sted som vi bare lige
kommer forbi.

Onsdag den 26. juni: Fra Rudkøbing til Marstal
På denne onsdag er vores mål Ærøskøbing, men både motor
og vinden driller. Det blæser pludselig op til 17 meter fra V,
og med den kurs er det bare modvind, så vi beslutter at vi i
stedet går til Marstal, dels er det ikke så langt, dels har
vores motor mistet det meste kraft, så det er lidt svært at
manøvrere uden ret meget styrefart, dels kender vi Marstal
havn, og vi kommer også sikkert i havn, og venlige
mennesker hjælper med at få fortøjet lige neden for
havnekontoret, så vi kan få anvist en reparatør. Vi får lov til
at lægge os ved kajen der er reserveret de helt store både,
så det er nemt for motormanden at komme til.
Det var 11 sømil på 2½ time, men godt at komme til kaj i dag.
Vi spiser hos Fru Berg på havnen, det var bare godt og der blev kun serveret det som de kunne stå inde for.
Vi bestilte muslinger, men fik af vide, at hun var ikke tilfreds med kvaliteten at dem der var leveret, så vi
måtte vælge noget andet – en god oplevelse.

Torsdag den 27. juni: Fra Marstal til Lyø
Vi lægger vi fra land kl. 8, sætter sejlene allerede i havnen
og ser hvor langt vi kan komme. Det er igen vestenvind, og
på bundlinjen er det jo lidt surt, når kursen også er vestlig.
Vi sejler syd om Ærø, og håber længe at vi kan komme helt
til Assens, men giver op, og går ind på Lyø. Det regner og
blæser 10-12 meter. Vi skriver 29 sømil i logbogen på 4½
time.

Fredag den 28. juni: Fra Lyø til Skærbæk
er det endnu en gråvejrs dag, og vi sætter kursen mod
Skærbæk, og tilbagelægger de 36 sømil på 5½ time. Årets
første længere tur finder sin afslutning. Vi har sejlet 312
sømil på denne tur, og besøgt 10 havne.

27. – 28. juli: Under broerne og Årø
I starten af juli fejrer vi Lises 30 års fødselsdag, og dagen
efter bliver Kim sendt til El Salvador i 2½ uge, så det bliver
ikke til ret meget sejlads i juli måned, men den 27. juli
påmønstrer Laura og Mikael. Lørdag morgen er det ret
tåget, men ikke mere end at vi godt kan sejle. Vi lægger ud
med at runde broerne, og kan bl.a. se skaderne efter en
bilbrand på den nye Lillebæltsbro. Efter broerne vender vi
skuden og sætter kursen sydover i Lillebælt.
Det bliver
det
skønneste solskinsvejr, og vi kaster anker nord for Brandsø,
og det bliver tid for årets første badetur.
Kl. 16 finder vi vel nærmest den sidste plads i havnen på
Årø. De unge mennesker finder cyklerne frem, og kører lidt
rundt på denne læke lille ø.
Vi hygger med grillmad på havneområdet og aftenen byder
også på en spadseretur ud til fyret og en is.
Søndag går turen igen hjemad, og vi kaster anker i Fænøsund, for at spise frokost, inden vi smutter i havn
og siger tak for denne gang. I alt 44 sømil.

3. – 4. august: Juelsminde
I weekenden den 3. -4. august bliver der tid til en lille tur til Juelsminde. Det
er skønt solskinsvejr og hele turen foregår for sejl med 4-5 meter vind fra V.

10. – 25. august: 2 ugers togt. Første ben: Skærbæk til Øer
Det er det tid til årets anden lange tur. To jomfruelige uger ligger
foran os, og vi prøver igen at komme rundt om Sjælland.
Så denne lørdag morgen står vi tidligt op, og lægger fra kl. 7. Det
blæser ca. 5 meter fra S, og vi suser nordpå. Det regner en del, men
der er også tørre perioder. Kl.18 er vi kommet igennem slusen til
Øer, det er 50 sømil på 11 timer for sejl hele vejen – det er
godkendt. Der er mange huse til salg i Øer, og her er også meget
slidt.

11. 12. august: Fra Øer til Helsingør
kl. 7.45 er vi ude af slusen, og har også fået tanket diesel så vi er klar til en lang dag på vandet. Vi vil nå så
langt som muligt. På nordsiden af Sjælland er der ikke så mange muligheder, hvis man ikke vil ind i Roskilde
Fjord: Odden og Gilleleje er derfor de nærmeste Havne. Vi satser på Gilleleje!

Det blæser omkring 10 meter fra V, og forbi Hjeml går det fint. Men
ved Sjællands Odde, knækker det ene storskøde, og vi må bjerge
storsejlet, og fortsætte med forsejl alene (det er ikke vejr til at skifte
det herude på vandet). Der er rigtig meget vand i Kattegat og det
giver rigtig store bølger, selv om det er fuldt forsvarligt at sejle i 10
meter vind. I sær Tine synes ikke det er sjovt, og Kim må langt hen af
vejen klare sig selv og styringen selv. På grund af de store bølger er
det ikke optimalt at sejle med autopiloten.
Da vi når til Gilleleje, beslutter vi at fortsætte til Helsingør, og så
holde en sejlfri dag om mandagen. Helsingør Nordhavn har rigtig
mange pladser, men de fleste er meget smalle, men efter nogen
søgen, lægger vi os langskibs på en bro for både > 12 meter, så må
det bære eller briste. I øvrigt
er der nogen der i nattens
løb har nuppet vores
betalingsmærke. Heldigvis
have vi gemt kvitteringen, og
det gav derfor ingen problemer.
Vi snuppede 74 sømil på 13 timer – det er rigtig fint.
Om mandagen cykler vi ind til centrum og slentrer lidt rundt i byen. Det er rigtig
bygevejr. Vi får set den nye havnefront ved Kronborg, og kommer også lidt rundt
på volden. Meget er ændret i Helsingør siden vi boede her, men byen ligner trods
alt sig selv ved første øjekast. Om eftermiddagen henter Anne os, så vi kan se
hendes og Lauras nye hus og ikke mindst hilse på Bob – den lille nye kattekilling.

13. – 16. august: Fra Helsingør til Wilders Plads på Christians Havn
Vi har bestilt plads i Christianshavns Kanal, og vi sætter derfor kursen sydover. Det blæser 6 – 10 meter fra
SV. På et tidspunkt skyder vi 8 knob med et reb i storsejlet. Turen tager 4 timer, og vi har fået en plads på
Wilders Plads, lige over for restaurant Kanalen. Det er som at komme hjem for Kim, for det er også der
Mikkel Vibe (spejdergruppe) har deres lille kølbåd liggende, og det er jo dybest set, den der vakte
interessen for sejlbåde.

Tine får besøgt Faster på Hørgården, og Lise kommer til eftermiddagskaffe da hun har fri fra skole, og vi
hygger os med det, og en spadsere/indkøbstur på Christianshavn.
Onsdag mødes vi igen med Lise. Denne gang på den Blå Planet. Hold da op, hvor var der mange mennesker.
Om aftenen kommer Onkel Palle på besøg. Vi hygger os nogle timer, og nyder hans historier fra et langt liv
som ansat på Holmen.
Torsdag morgen mødes vi med Lene, en af Tines gamle folkeskolekammerater på en café på Gl. Kongevej.
Det er rigtig hyggeligt, det er mange år siden vi sidst har set hinanden. Vi tager efterfølgende en tur i
Zoologisk Have og får set både Den arktiske Ring og det nye flodhestehus.
Torsdag aften bliver vi beæret med Sigurds limousineservice og bliver kongeligt beværtet hos Jette og Erik i
Værløse. Hentet og bragt, det er bare service!

Fredag den 16. august: Fra København til Rødvig:
I dag påmønstrer Søren og Merete. De har fået en aftale med
Meretes søster, som vil hente dem, der hvor vi nu når til i løbet af
weekenden, og det giver jo andre muligheder, når man ikke skal
sejle frem og tilbage. Vi sætter kursen sydpå. Vi vil alle gerne sejle
forbi Møens Klint, og det ser ud til at kunne lykkes i år. Vi tager den
lange tur til Rødvig. Vi prøver med sejl, og ligger og krydser ud for
Amager, men vi kommer aldrig frem på den måde, og må ty til

jernsejlet. Det tager 9 timer at komme til Rødvig, og vi beslutter at vi ikke gider lave mad, og spiser rigtig
god mad på en Thailandsk restaurant på havnen.

Lørdag den 17.auguster: Fra Rødvig til Klintholm
Der ikke meget vind og den der er, er i det forkerte hjørne. Det er også gråvejr, så alt i alt lidt surt, men da
vi når Møens Klint, bryder solen frem, og vi kan opleve det smukkeste syn i fuld sol. Vi kan sejle for sejl fra
klinten til Klintholm Havn, som er ny-renoveret, med rigtig gode faciliteter. Det er en dejlig lun aften, og vi
kan alle sammen nyde Sørens grillkokkerier på kajen.

Søndag den 18.august: Fra Klintholm til Stubbekøbing
Der det igen gråvejr, men vi kan til gengæld sejle for sejl hele vejen, med et
reb eller to i storsejlet. Vi lægger til i Stubbekøbings trafikhavn, og det
begynder først at regne efter vi er kommet i havn. Fra Rødvig til Stubbekøbing
er der 54 sømil. Vi ville ha’ lagt til på Bågø, men der er ikke vand nok i

havnehullet, så er det jo godt
der er alternativer. Turen fra
Klintholm tog 5 timer. Vi får
noget frokost, og siger farvel
og tak for denne gang til
Søren og Merete.

Mandag den 19. august: Fra Stubbekøbing via Masnedø til Omø
Ferien går på hæld, og vi skal igen vest
på, men vores vindex er knækket. Der
er nok en stor fed måge der har prøvet
at lande på det. Vi laver en aftale med
Masnedø Marinecenter om at de vil
skifte det, så vi ikke selv skal op i
masten, og smutter fra Stubbekøbing og
derover for motor – der er ikke ret
langt. Efter det er klaret, sætter vi kursen mod Omø. Vi går for første gang
igennem Masnedøbroen. Den åbner, når det kan passe med togkøreplanen,
men man sparer mindst en time, ved at tage den vej.
Det er dejligt solskin og næsten vindstille. Vi ser masser af marsvin i farvandet. Turen fra Masnedø til Omø
tager ca. 6 timer, og dagens distance er i alt 40 sømil.

20. -21. august: Fra Omø til Bagenkop
En af denne sommers store samtaleemner er Mærsks nye kæmpe
containerskibe, som for første gang skal sejle i dansk farvand. Vi har
planer om at tage til Bagenkop på Sydlangeland, og det giver os
chancen for at se Mærsk McKinney Møller, som det hedder. Vi
afpasser vores tur, så vi lige inden vi skal dreje rundt om Langelands

sydspids får set skibet. Det er da imponerende, men jeg synes nu
ikke det så så stort ud, men ikke desto mindre er der plads til 18.000
containere, og det er ret mange.
Bagenkop marina er et rigtig dejligt sted. Der var 37 sømil fra Omø.
Vi vil gerne se Langelandsfortet, og beslutter at bliver en dag ekstra
her i Bagenkop. Der er trængsel men vi finder en god plads. Her er
ikke mange danskere. De fleste er tyskere, fordi det er en god dags
sejlads fra den tyske nordkyst.

Vi finder cyklerne frem, og forcerer Langelands bjerge for at komme til fortet, som er et kæmpe område.
De har gjort meget ud af præsentationen, men der skal gåes mange kilometer for at komme rundt.
På havnen er der rigtig fine faciliteter, bl.a. med små overdækkede grillpladser.

Torsdag den 22. august: Fra Bagenkop til Sønderborg Statshavn
Vi fortsætter togtet til Sønderborg i fuld sol. Der er trængsel i
statshavn, og vi ligger i 2. position, uden på et tysk par. Det er rigtig
hyggeligt, og vi nyder hinandens selskab om aftenen med en kop
kaffe og en lille en. Det viser sig, at der om fredagen skal være
kulturnat, det er derfor der er så mange både, men vi skal videre.
Har en aftale i Årøsund i weekenden. Turen fra Bagenkop til
Sønderborg er 36 sømil, og det tager 7 timer.

23. – 25. august: Fra Sønderborg til Årøsund og hjem til Skærbæk
Fredag er vi gennem Kong Christian X’s bro kl 10, og vinden er i øst. Så selv om det kun blæser 4-5 meter,
går det over stok og sten for fulde sejl, og vi kan fortøje i Årøsund kl.14.30. 25 sømil.
Bavaria-klubben holder træf i Årøsund denne weekend, og vi hygger os med de andre sejlere i det gode
vejr. Vi hører bl.a. om en tur gennem Göta kanalen og Kim får prøvet at sejle med genakker. Alt i alt en
hyggelig weekend, men vi vælger at sige farvel tidligt søndag morgen. Vi skal også have tid til at slette
sporene efter 2 ugers togt, så vi lægger fra omkring kl. 7 og med 10 meter vind fra Ø, kan den tur til
Skærbæk tilbagelægges på 2½ time. Der er 14 sømil.
Denne tur har givet 455 sømil på loggen, og vi har også denne gang besøgt 10 havne.

31. august - 1. september: Bogense
Weekenden giver en lille tur
til Bogense. Det blæser op
under vejs, og til tider blæser
det op til 13 meter i et
gevaldigt bygevejr. Vi har
igen problemer med
septiktanken, Om søndagen
er vinden i vest, så vi sejler
for motor hele vejen, og vender lige Kolding Sydhavn for en sugning.
Her ligger anlægget på en lav flydebro. Heldigvis er der folk på broen, som kan hjælpe med fortøjningerne,
for der er meget højt ned. Turen hjem

Lørdag den 7. september: Fænø rundt
Sæsonen lakker mod enden, og vi benytter en hver lejlighed til at
komme på vandet. Så denne lørdag bliver det til en tur Fænø rundt,
hvor vi bl.a. kaster anker i Fænøsund for at spise frokost. 14 sømil i
alt.

14. – 15. september: Juelsminde
I weekenden dikterer vejrudsigten at målet igen er Juelsminde. Det er en dejlig sensommer dag, og vi kan
sejle det meste af vejen for sejl. Søndagen kan vi starte med at suge tanken tom, og nu ser det ud som om
den virker. Det regner og er jævnt surt, men vi er hjemme i Skærbæk på knap 4 timer. 47 sømil i alt.

21. – 22. september: I vinterhi i Augustenborg via Dyvig Bro
Vi skal til Frankrig i starten af oktober, og beslutter derfor at vi allerede den 21. september siger tak for i år,
og sejler i vinterhi – og heldigvis for det. Båden var nået at komme op af vandet og ind i hallen inden
efterårets orkaner og storme slog sig løs. Vi hører at Anders og Annes Bavaria 47, som ligger lige over for os
på broen i Skærbæk sank i den første orkan.
Vi kaster los kl, 9.30. Skal lige have samlet de faste fortøjninger sammen osv. Der er næsten ingen vind og
modstrøm. Desværre er alt optaget på Dyvig Badehotel, hvor vi plejer at spise på denne sidste tur, så vi
satser på at nå helt til Augustenborg, for vi har ikke provianteret. Heldigvis ringer de fra Badehotellet at vi
godt kan få et bord, så vi traditionen tro kan spise på dette fantastiske sted. Og de har jo deres egen havn,
så dybest set er der vel 50 skridt fra båden til Skipperstuen. 35 sømil på 6½ time.

Søndag giver en smule morgensol, men det ser hurtigt ud til regn. Vi kan konstatere at tanken virker og vi
kan få den skyllet godt og grundigt, inden båden skal på land. Det blæser 6-7 meter fra V, så det er for sejl
hele vejen ind i fjorden. 2½ timer og 12 sømil.
Denne tredje sæson med Freja finder sin afslutning. I fredags kørte Mikael med til Augustenborg, så vores
bil holder hernede, og vi kan begynde at tømme båden for det der ikke skal være ombord i vinter. Begge

vores sejl skal til reparation, så de skal til Vejle, men så slipper vi da for at skulle have dem stående her i
vinter.
Vi har i alt sejlet 1244 sømil i år, og besøgt 35 havne – 27 forskellige.

Sommertur 1

Sommertur 2

