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Afhentning fra vinterhiet 4. – 5. april 
Langfredag var vi klar til at tage hul på dette års sejlsæson. Lise og Kent var 
behjælpelige med både logistikken og påsætning af sejl. Ved frokosttid var 
sejlene sat, og vi kunne bruge resten af dagen på at komme på plads, få 
fyldt vand på, og andre praktiske ting. 
Lørdag morgen, efter en kold nat (men vi frøs ikke), stod vi op til en 
strålende flot dag. Ikke en sky på himlen, men heller ikke meget vind. Ved 
halv elleve tiden var vi klar til at kaste fortøjningerne, og sætte kursen mod 
Årøsund. Det lidt vind der var, kom fra det forkerte hjørne, og vi tog hele 
turen for motor. 
Vi fik uden problemer fortøjet i Årøsund, og kunne godt mærke i kinderne, 
at der havde været fuld blus på solen. Der er stadig ikke meget varme i vejret, hvis ikke man har pladsen om 
læ. 
Søndag morgen var lige så smuk som lørdag, og der var lidt mere vind og fra en mere gunstig retning, så vi 
forsøgte med sejl. Det gik ikke så godt i starten, men nord for Brandsø kom der vind, og vi kunne igen sætte 
alle sejl, og skyde op til 7 knob på turen mod Skærbæk. 
Her kom vi også på plads uden problemer. Det er rart at skuden nu er på plads i Skærbæk, og klar til 
forhåbentlig mange gode ture rundt i indre danske farvande. 
Hvad sæsonen må byde på, er der ingen der ved, men vi håber den bliver varm og lang 

. 

 

 

 

 

 

Weekendtur til Juelsminde 18. – 19. april 
April byder i år på det mest fantastiske forårsvejr, med strålende solskin. 
Det er ikke så varmt, men dejligt med høj blå himmel. 
Lørdag formiddag var vi klar til at kaste los. Målet var Juelsminde, fordi de 
både har diesel og miljøsuger. Vi kom godt under broerne og kunne efter 
Tragten sætte sejl, så de også kunne blive luftet. Og godt for det, for det 
viser sig, at der er noget helt galt med vores batterier. Efter kort tid var 
der alarm og al elektronik inkl. kortplotter gik ud. 
I Juelsminde ligger tanken samme sted som mastekranen står, så det var 
jo ikke det mest velvalgte tidspunkt at planlægge at benytte de faciliteter, 
men efter lidt ventetid havde vi både fået tanket 92 L diesel, og suget 
tanken tom. Det tog en timestid, og vi kunne smutte om i den nye 
Østhavn, og finde os en plads for natten. Det blæste en del, så vi droppede grillplanerne, og lavede maden 
ombord. 
Søndag morgen var endnu en smuk morgen, og vi var klar til at gå ud af havnen kl. 9.30. Vi måtte pga. 
batteriproblemet tage turen hjem for motor, dog satte vi fokken på et tidspunkt. Der var til tider 2 knobs 
modstrøm. 
Der er stadig ikke mange både i havnen i Skærbæk, så vi kunne uden problemer lægge os næsten på 



tværs mellem pælen i NØ-vinden, men kom dog på plads til sidst. 

Weekendtur til Bogense 25. – 26. april 
Vi startede fredag aften med at få skiftet vores forbrugsbatteriet. Det 
hjalp! Nu kunne vi sejle hele vejen uden at få alarmer på navigations-
udstyret og kunne ha' køl på køleboksen. 
Ved ti-tiden var vi ude af havnen, og vejrudsigten sagde Bogense - så vil 
vinden være mest gunstig søndag når vi skal hjem. Vi kunne sejle for sejl 
hele vejen, og bjergede først ved den grønne bøje ud for Bogense. 
Desværre var kl. over et, så fiskehuset var lukket, og kunne ikke gøre 
noget godt for vores frokost. 

Vi lå ellers lige over for i 
den gamle havn. Vinden 
gjorde at det var lidt svært 
at komme på plads. 
I løbet af eftermiddagen kom den varslede regn, men det 
kunne da blive til en lille havne-spadseretur. 
Søndag morgen var vi klar til afgang kl. 9, og kunne sætte 
storsejlet allerede i sejlrenden ud til den grønne bøje. Vi 
skød en god fart mod Tragten, men ganske som vejrudsigten 
havde forudsagt løjede vinden af ved 11-tiden, og vi tog 
turen gennem Tragten og under broerne for motor. 
 

Stor bededagsferie 1. – 3. maj 
Målet for denne fredag er Kalvø. Vi har bestilt bord på badehotellet i 
aften, og er spændte på området.  

Kalvø er et sted vi endnu 
ikke har været. Der er ca. 
30 sm derned. Vi står 
relativt tidligt op, og er 
ude af havnen kl. halv ni. 
Der er på ingen måde 
nogen vind, men solen 
skinner og det er en 10-12 grader. 
Der er masser af marsvin i Lillebælt - uha det må blive en 
god dag. 



Vi kommer til Kalvø havn lidt over to. Der er masser af plads, og de er rigtig gode faciliteter på 
havneområdet med masser af borde og bænke. Havnen ligger midt i et naturreservat og der er gudesmukt. 
Vi går en tur rundt i området. I sejlskibenes tid var der på Kalvø et værft, som var den største arbejdsplads 
uden for København. Værftet overlevede ikke motoriseringen af handelsflåden, men lukkede i 1864. Flere 
af bygningerne er der stadig og meget velbevaret. 
Det er helt sikkert et sted vi kommer igen - badehotellet var OK, men på ingen måde pralende. 
 

 
 
Lørdag fik vi leveret dejlige rundstykkerne fra badehotellet, og omkring halv ti var vi klar til afgang. Det 
blæser perfekt i dag, og vi sætter sejl så snart vi er ude af kajpladsen. Det går for fulde sejl i det mest 
vidunderlige solskin mod Årø, hvor vi er på plads mellem pælene lige omkring halv et. 
Her er næsten ingen både i havnen. Tine snupper en cykeltur til Galloway- gårdbutikken og for at få 
suppleret op med deres gode spegepølser. 
Natten til søndag bød på nattefrost, men til gengæld var det den mest vidunderlige klare morgen, og solen 
stod højt på himmelen fra den kom op over træerne mod øst, til vi kørte hjem fra havnen. 
Vi kunne sejle hele vejen for sejl, og fra Brandsø til Fænø med staget forsejl. Vi har på disse tre dage lagt ca. 
61 sømil på loggen. 

 

 

 

 

 

 

 



Forårsferie til Øer, Ebeltoft og Århus, 13. maj - 24. maj 
Vejrudsigten er ikke fantastisk for en tur mellem Skærbæk og Øer. De lover 
kuling over stort set hele kongeriget. Men vi skal være i Øer i morgen, og 
det ser ud til at det meget vind først kommer onsdag eftermiddag. 
Vi står rigtig tidligt op (begge to), og er ude af Skærbæk havn kl. 7. Vinden 
er i vest, så det er op med storsejlet med det samme. Lige nord for Fænø 
ligger en anden sejlbåd - dejligt at vi ikke er de eneste tosser her på lag! 
Det går rigtig fint for storsejl alene, og vi kommer under begge broer i fin 

stil og en 4-5 knob, men der 
er 3 knobs modstrøm, som 
rigtig slår igennem efter 
den nye bro. Vi sejler 
nærmest baglæns. 
Motoren må i gang til vi er 
kommet rundt om Strib 
Fyr. Vi har mere eller 
mindre besluttet at målet 
om at komme til Samsø i 
dag er urealistisk, Hov eller 
Juelsminde er mere 

sandsynligt. 
Alle vores elektroniske dimser kan fortælle at det omkring kl. 14 vil blæse 
mere end 12 m/s, så vi vælger Juelsminde. Fra nordmærket ved 
Bjørnsknude Rev har vi vinden lige i næsen, og vi har alt for meget sejl på. 
Det er efter skribentens mening ikke spor sjovt, men så snart det er 
sikkert nok, bjærger vi sejlene og kommer uden problemer på plads i Juelsminde havn. Vejrudsigten siger 
det vil blæse helt vildt lige til i morgen tidlig, men så er der også udsigt til en tur i let vind. Vi var i mål kl. 
11.30 og har tilbagelagt 27,15 sm, det er 6 knob/time i snit - mere end godkendt. 
 
Vi er glade for beslutningen om at gå i havn i Juelsminde, og 
vejrudsigten for torsdag lyder på noget nær perfekt vind ind 
til kl. 11, hvor efter det vil blive fuldstændig vindstille, så vi 
stod igen tidligt op, og sejlede for fulde sejl til lige syd for 
Tunø, hvor vinden forsvinder omkring halv elleve. Vi må 
derfor ty til jernsejlet de sidste 20 sm. Omkring kl. 14 er vi 
gennem slusen og på plads i Øer og klar til at deltage i 
Bavariaklubbens årlige træf. 
I dag har vi flyttet os 36 sm på 6½ time, det er 5½ knob i 
snit. 
Der er masser af folk på broerne, og vi får god hjælp til 
fortøjningen. Om aftenen er der fælles grill, med medbragt mad, og vi kommer til at sidde sammen med Pia 
og Bjarne - et hyggeligt bekendtskab. 
Fredag kl. 10 er der officiel velkomst, og forskellige leverandører har udstilling. Vi napper en cykeltur 
rundt i området. Det er det skønneste solskin, og der er god læ i Øer. 
Kl. 18 er der festmiddag, og igen havner vi i rigtig godt selskab. 



Lørdag kommer Søren og Merete med færgen fra Odden, og 
efter lidt frokost kaster vi los, og kl. 13 er vi ude af slusen. 
Det blæser rigtig meget - omkring 10 m/s, men vi har 
besluttet at vi vil til Ebeltoft, fordi vi kan regne med at blæse 
inde i morgen søndag. 
7 sm på 1½ time for forsejl alene, det er også godkendt. Lige 
nu har vi bestilt bord på Molskroen, det glæder vi os til. 
Søndag den 17. maj har de lovet (og det holder) kuling over 
Danmark, og vi er bare glade for at vi har fået en god plads 
bag en høj 
betonmole, 
så vi ligger 

godt i læ i Ebeltoft trafikhavn. Vi kan sove længe oven på 
den overdådige og veltillavede middag på Molskroen - det 
var super lækkert. 
Dagen byder på en tur rundt i Ebeltoft, men det er søndag, 
og turistsæsonen er ikke rigtig kommet i gang så alt 
undtaget supermarkeder og fiskehandleren er lukket. Vi får 
provianteret, og dagen byder bare på afslapning og slutter 
med Sørens fantastiske blåmuslinger lavet på vores lille 
gaskomfur i båden. 
Mandag er vinden løjet så meget af, at vi kan komme på vandet igen. Ud for Ebeltoft sætter vi sejl, men der 

er alligevel så lidt vind, at vi må gå for motor ned til Slettehage fyr, men så kan turen op til Kalø Vig 

bådehavn foregå for fulde sejl og god fart. 26 sm på 5 timer - det kan jeg næsten regne ud i hovedet er godt 

5 knob. 

Det bliver en aften med regn og rusk, og vi beslutter at grill 
på kajen er utopia, og har også fået anbefalet restaurant 
Salon Salon på havnen. Det er også rigtig godt. Vi kan få lov 
at bestille morgenbrød på restauranten, det er ret heldigt, 
for vi er løbet tør for brød. 
Tirsdag skal 
vi være i 
Århus senest 
omkring 
middag, for 
Søren og 
Merete skal 

hjem igen i dag. Vi er tidligt oppe - de lover igen ret meget 
vind ved middagstid, så selv om der kun er 7 sømil, kan det 
jo blive slemt nok hvis vinden er ugunstig. Det var den lidt, 
for den kom fra det forkerte hjørne, så igen måtte turen gå 
for motor - til gengæld var vi fortøjet i Århus lystbådehavn, 
på den bedste plads vi kunne få. 
Vi siger tak til Søren og Merete for godt selskab, og kan kun beklage at vejret var så dårligt, men der er 
ganske få ting, fru Nedergaard ikke kan klare, og vejret er en af dem :-). 
Vi flytter os 7 sm for motor. 
Nu er halvdelen af ferien gået, og vi har i alt tilbagelagt 103 sømil, og det er planen at blive her i Århus 
til på søndag, og vi håber at vejret bliver bedre så vi kan komme ud og se nogle af Smilets by's 
seværdigheder. 
Tirsdag eftermiddag brugte vi på lidt indkøb og en tur i AFI, som er en søsportsforretning her på 



havnen. Vores termostat til køleskabet er gået i stykker, og de ville prøve om de kunne nå at skaffe 
en, inden lørdag (hvilket desværre ikke lykkedes), og få suppleret lidt op med glas, der har det med at 
forsvinde, eller gå i stykker, når vi er ude i hårdt vejr - men hvad som helst for ikke at skulle drikke af 
plastikglas :-). 
Onsdag tog vi cyklerne til Den Gamle By. Der er godt nok charmerende. Vejret var lidt blandet, med 
byger, men det gik endda. Om eftermiddagen kom Kjeld og AnneBerit forbi til kaffe, hyggeligt at de 
gad køre turen. Sole og Dorte havde været på vandretur i Mols Bjerge, og kiggede også forbi til en 
kop kaffe. 
Torsdag kastede vi os ud i en rejse så lang til Moesgård Museum, både for at se udstillingen med 
Terrakotta krigerne, men også for at hilse på Grauballemanden. Det tog en krig at komme frem og 
tilbage, fordi busserne ikke passede sammen, men det var bestemt turen værd. Det er et fantastisk 
flot museum, og endnu flottere formidling. Torsdag aften var det for første gang i år vejr til at finde grille 
frem. 
Fredagen bød på endnu en tur i Den gamle By, hvor vi fik set noget af det vi ikke nåede forleden, og 
lidt frokost i Simonsens Traktørsted. Vejret var opholdsvejr, men varmt er det ikke. En tur gennem 
latinerkvarteret i Århus kunne det også blive til. 
Lørdag kom Lise, Mikael og Laura. Tøserne for at indløse sidste års fødselsdagsgave, så vi tre piger 
var i Musikhuset og se Dirty Dancing. Det var SÅ godt. Dygtige skuespillere og dansere, fantastik 
koreografi, og den mest fantastiske scenografi - alle pengene værd. Efter forestillingen mødtes vi med 

Mikael og Kim, og spiste på Pondus. Det var i særklasse godt. 
Søndag efter morgenmaden sagde vi farvel til de unge 
mennesker, og gjorde klar til afgang. Klokken var halv ti, da 
vi kastede fortøjningerne, og som udgangspunkt var målet 
Juelsminde. Vejrudsigten sagde 3-5 meter vind fra SV, så det 
skulle jo kunne lade sig gøre, og vi kunne også sejle for sejl 
de første timer. Her blæste det om til 10 meter og vi måtte 
krydse et stykke, men ved Tunø Kalv gav vi op - vinden var 
lige i næsen - og startede motoren. Da vi nærmede os 
Juelsminde, var vi både iskolde og trætte, men besluttede 
dog at sejle helt til Skærbæk, der er ikke meget fornøjelse i 
det maj-vejr. Da vi nåede Tragten (begyndelsen af Lillebælt) 

løjede vinden og aftensolen kom frem og vi kunne suge lidt varme i ansigterne ud. Omkring kl. 21 var vi 
fremme, og fik hurtigt pakket sammen, og kl. 23 var vi hjemme i Kastanielunden. 
På denne tur der har varet 12 dage, har vi sjældent oplevet så lidt sol og varme midt i maj. 
Vi har sejlet 166 sømil, besøgt 5 havne - og på trods af vejret haft en dejlig ferie. 
 

Weekendtur til Baagø 27. – 28. juni 
Så blev der endelig igen tid til en tur på den store blå hylde. Forskellige 
weekendaktiviteter er årsagen til, i ikke har været på vandet siden pinse. 
Kl. 9 var vi klar til at smide fortøjningerne, vejret var ikke fantastisk, stort set 
vindstille og gråt i gråt, men dejligt lunt. Vi tog turen ned gennem Fænøsund, 
for lige at vende sugeren i Middelfart Marina, hvor det er rigtig nemt at 
lægge til servicebroen. 10:15 var vi klar til at sætte kurs mod Bågø. Hele 
turen gik for motor, og vi kom til en næsten tom havn. Tror kun der var 4-5 
gæstebåde denne lørdag. 



De har fået lavet en rigtig fin hytte hvor man kan sidde og 
grille og spise, så denne lørdag blev første gang i år vi har 
siddet ude og spist. 
Søndag var vi fri af pladsen kl. 9, men måtte lige ligge og 
vente på færgen kom ind på plads, men så var vi afsted, og 
så snart kursen var nordlig, satte vi sejl, og kunne skyde 
omkring 6-7 sømil stort set hele vejen. 
Kl. 12 var vi på plads i Skærbæk. Det var dejligt at være ude 

på den store blå hylde igen. 

 

Weekendtur til Årø 4.  5. juli 
Så kom sommeren til kongeriget. I disse dage ligger temperaturen over 25 
grader, og der er sol fra en stort set skyfri himmel. 
Fredag var vi på rundtur i København og omegn - det var en varm tur, 
som sluttede i Skærbæk ved 8- tiden om aftenen, så vi var klar til at gå på 
vandet lørdag morgen. 
Bjarne fra Skærbæk yachtservice nåede lige forbi og vi fik lavet de sidste 
aftaler omkring udskiftningen af vores toilet. Vi håber han når det i ugens 
løb, men det vil tiden vise. 
Kl. 9 var vi ude af havnen, og vores plan var en tur til Juelsminde, men der 
var en smule vind, så vi besluttede os for Årø i stedet for. Dels fordi vi ville 
kunne flytte os for sejl, dels fordi der ikke er så langt, hvis vi skal sejle det 
meste af turen for motor. Der var 2-3 m/s fra NNØ, og vi kunne flytte os. 
Forbi Fænø var der modstrøm, så det blev "jernsejlet" i stedet. 
Omkring kl. 13 var vi på Årø, og der var stopfyldt. Vi fik en plads uden på en anden båd for enden af 
midtermolen. Det viste sig, at de "kun" var på frokost besøg, så sidst på eftermiddagen kunne vi 
komme til kaj, og fiske en cykel frem, så jeg kunne hente jordbær og frisk salat ude på gården. 
Også aftenen var solrig og varm, og pudsigt nok, var der masser af plads på grillpladsen, så vi kunne i 
ro og mag lave vores mad. 
Søndag morgen var vi tidligt oppe og halv 9 var vi ude af havnen. Det var noget diset i dag. Det vind 
der var, var fra nord, så turen hjem gik også for motor, så vi var på plads i Skærbæk igen kl. halv 12. 
Nu står den vist på havearbejde derhjemme i stedet for. 

 

 

 

 

 



Fænø rundt den 12. juli 
Vi har slet ikke prøvet om vores anker virker i år, og det er nu nok en klog 
ting at tjekke inden ferien. Vi sejler ned i Fænø sund. Der er VM i 
matchrace ud for Middelfart, så det kan vi jo passende ligge for 
anker og kigge på. 
Det bliver bare en lille formiddags tur med frokost på den store blå hylde.  

 

 

 

 

 

 

Sommertogtet 23. juli- 13. august har sin egen fil 
 

Bavariatræf i Årøsund 21.-23. august 
Så er der igen lokaltræf i Årøsund. I år har arrangørerne tilbudt 
rødspætter med nye kartofler og persillesovs fredag aften, men det må vi 
melde afbud til. Vi kommer tidligst fra Skærbæk omkring kl. 18, så vi nøjes 
med en rugbrød. Vi får handlet i Esbjerg inden afgang, og på denne 
strålende sommeraften kaster vi fortøjningerne kl. 17:45. Uden for 
havnen sætter vi sejlene, men allerede ved Fænøsund, må vi revidere den 
plan - vi kan knap flytte os 1 knob. Med sejlene rullet ind igen, og 
motoren startet, kan vi se frem til 3 timers sejlads i solnedgangens skær. 
Det er én af de sommeraftner, som man kun oplever et par gange i løbet 
af en sæson. Det er lunt og dejligt. Vi kommer til Årøsund kl. 21, og får en 
plads på langs foran kranen, det er rigtig fint. Der er allerede godt gang i 
snakken i klubhuset, og vi slår os ned til et glas vin, og gode historier. 
Lørdag er der arrangeret kapsejlads med genakker for to både, og Kim nyder denne "drengerøvs"- 
udfordring. Efter fælles frokost i klubhuset, cykler vi ud på campingpladsen og får en is - måske er det 
sommerens sidste - det kan man aldrig vide. 
Aftenens fællesspisning står på helstegt pattegris, og det er bare rigtig lækkert. Vores selskab deler grise-
bassen med et familiearrangement der holdes i medborgerhuset, det er fint og en god bæredygtig tanke, 
for at undgå madspild. Efter maden, bliver vi enige om, at slutte arrangementet officielt, så dem der gerne 
vil tidligt afsted søndag kan komme det. 
Vi er klar til afgang kvart over ni. Det blæser over 8 meter fra øst, så der er smæk på, med vores nordlige 
kurs. Omkring Brandsø, sætter vi et reb i storsejlet. Det er rigtig mange både på vandet i dag, det ville da 
næsten også være ærgerligt ikke at udnytte denne fantastiske solbeskinnede dag på vandet, hvis man har 
muligheden. 



Vi har nogle problemer med at komme på plads i havnen, men heldigvis kommer der hurtigt et par mand og 
giver en hånd, så det lykkes igen. 12:15 har vi fortøjet og det er blevet til godt 34 sømil på loggen. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sensommertur til Bogense 29. – 30. august 
Vi var klar til at tage afsted ved nitiden. Dejlig sol, let vind og så afsted med 
os. Desværre viste det sig at vores storsejl havde rullet en fold ind i masten, 
som gjorde at vi slet ikke kunne trække det ud. For en gangs skyld var vi da 
forskånet for meget blæst, regn og andet uvejr, for vi blev nødt til at tage 
storsejlet helt ned - det fylder ret meget på dækket, men med autopiloten 
til, kunne Kim bakse med at få folden ud, af den meget tynde kanal der er i 
masten, mens Tine efter bedste evne prøvede at holde sejlet på dækket og 

ikke i vandet og holde udkig 
samtidig. Det lykkedes og 
efter en times tid, havde vi 
fået sejlet på 
plads igen, og 
kunne vende 
snuden mod 
broerne og 
Bogense. 
 Fra den gamle 
Lillebæltsbroen 
og til vi var ude 

af Tragten, var der 4 knobs modstrøm, så vi kunne dårligt flytte 
os fremad, så det blev en tur med storsejl og motor. Ude af 



Tragten kunne vi sætte forsejlet og suse i god vind til indsejlingen til Bogense. Vi var fortøjet på østsiden i 
den gamle havn kl. halv tre. Erik og Solveig lå også i havnen, og Erik kom forbi til en sludder og et glas vand. 
Det er vist første gang i år, vi har mødt dem. Vi havde hjemmefra bestilt bord på fiskehusets restaurant, der 
mødte vi flere af dem vi var sammen med i sidste weekend, hyggeligt sådan at mødes rundt omkring. 
På vej tilbage fra fiskehuset, blev vi anråbt af nogle på kajen - det var Hille og Lilly, som var på udflugt med 
deres naboer, og havde været på den anden restaurant på Bogense havn - sjovt vi lige skulle mødes der. 
Søndag morgen ringede Mikael og Laura fra USA, de har det godt, og det er jo dejligt. 
Ved halv titiden var vi klar til at tage afsted, og med noget nær 0 meter vind, var det for motor hele vejen, 
men en dejlig lun dag. I alt godt 41 sm på loggen kunne det blive til. 
 

Aftentur i september 12. september 
Sidste weekend var der nærmest kuling i kongeriget, så vi blev hjemme og fik 
sat lidt skik på haven og gården, så vi havde set frem til lidt sejlads i denne 
weekend. Lørdag formiddag skulle Mikael og Laura  lige hentes i Billund 
Lufthavn, efter næsten fire ugers ferie i USA, men vi var i båden omkring kl. 
halv tre. Halv fire var vi ude af havnen og satte kursen mod broerne. Vinden 
var i øst, så vi krydsede op forbi den gamle bro, men hurtigt begyndte det at 
blæse over 12 m/s så vi måtte beslutte os for, om vi ville gå ind i Middelfart 
eller sejle hjem, og det blev hjem. Turen tilbage var jo lige hjem i næsten 
medvind, og vi kom på plads uden problemer. 
8,3 sømil på et par timer. Vi blev i båden om natten, men stod op til en 
søndag, hvor det bare stod ned i stænger, så vi pakkede hurtigt sammen og 
kørte hjem til Esbjerg. 
 
 

Under broerne og til Årø, 18.  – 20. september  
Fredag aften kom Dorte og Skipper (Skipper er Dorte og Steens Kliner 
Munsterlænder). Efter lidt aftensmad, tog vi ud for at hilse på Steen som 
deltog i Sliverrudder, der er en Single Hand sejlads Fyn rundt, med start og 
mål i Svendborg. Bortset fra en enkelt byge, var det en dejlig aften, og vi 
kunne følges med Steen om bord i sin Spectre fra den nye bro til han skulle 
syd på i Lillebælt og vi ind i havnen igen for natten. Vi plaskede rundt i 
starten for fok alene, og ellers for motor. Det bliver tidligt mørkt på denne 
årstid, så vi kunne dårligt se en hånd for os, men kunne også konstatere at 
pæren i lanternen i stævnen er sprunget (ikke så godt). Det var sjovt lige at 
hilse på Steen, og ønske ham fortsat god tur (han var kommet i mål omkring 
kl. 5 lørdag morgen). Vi lagde knap 11 sømil på loggen denne aften og var 
ude en 3-4 timer. Efter lidt natmad kunne vi alle kravle til køjs - også det fandt Skipper sig i. 
Efter morgenmaden sagde vi farvel til Dorte og satte kursen sydover. I det skønneste sensommervejr 
sejlede vi for sejl, stort set hele vejen, til Årø. Stærkt gik det ikke, men godt at være derude. Der er 
masser af marsvin i Lillebælt, og en enkelt sæl så vi også. Den lige vej til Årø er godt 13½ sømil, som 
vi denne dag var knap 5 timer om at tilbagelægge. Fiskene gad heller ikke i dag at bide på Kims 
fiskekroge. 



Kim fik skiftet den defekte pære, og Tine cyklede ud til 
gårdbutikken og fik fyldt forsyningerne op med de gode 
spegepølser (og lidt islandsk garn). 
Vi kunne sidde ude og spise vores grillmad, det er nok sidste 
gang i år. 
Søndag morgen var vi klar til afgang kl. 9. Det blæser mere i 
dag end i går, og det er nærmest modvind. Vi har planer om 
at gå ind i Middelfart og tanke, men ender med at droppe 
det. Vi kan tanke i Augustenborg næste weekend. Der er 
både modvind og modstrøm, så det går heller ikke i dag 
særlig stærkt, men hjem kom vi da på 4 timer.  
 

Tilbage i vinterhi, 25. -27. september 
Så er det blevet sidste weekend i september, og vi sætter kursen mod 
Augustenborg. Den første uge i oktober skal vi til Berlin, og det bliver for 
sent, hvis vi venter til efter den tur. Men det viser sig også at være et godt 
valg. Vejret viser sig fra sin skønneste side, med masser af solskin, blå 
himmel og ca. 5 m vind fra det rigtige hjørne - ret skal være ret, der 
kommer lidt byger fredag eftermiddag, men det er også OK. 
Vi har besluttet at sejle til Årøsund fredag eftermiddag, så turen ikke 

bliver så lang lørdag, så vi får 
samlet vores faste fortøjninger 
ind og kaster los ved 4-tiden, og 
kan nyde den mest fantastiske 
solnedgang, på vores tur 
syd på i Lillebælt. Der er 
god plads i Årøsund, vi er 
vist ikke de eneste der er 
ved at slutte sæsonen. 
Lørdag morgen er vi klar til 

endnu en skøn dag på den store blå hylde. Traditionen tro er målet 
Dyvig Bro, hvor planen er at bruge eftermiddagen på at gøre rent 

og rydde op. Vi tager afsted 
ved 9-tiden og 
tilbagelægger de 16 sømil 
på 3 time. Vi slutter 
sæsonen med middag i 
Skipperstuen på Dyvig 
Badehotel. 
Søndag kan vi suge de 
sidste solstråler til os, på 
turen gennem 
Augustenborg fjord, og vi 

er fremme ved middagstid. Vi kommer samtidig med Lise, og ved 
fælles hjælp får vi bjerget sejlene, og med det fine vejr er de jo helt tørre, så vi lader dem blive i båden i 
vinter, og nøjes med at tage kalechen og sprayhod med hjem til tørring og imprægnering. Ved tretiden har 
vi fået tømt det af der skal ud, og pakket bilen, og vi siger tak for i år. 
 



 
 
 
 
 
   


