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Så er vi i gang igen 13. – 14. april
Onsdag før påske var Kent og Lise så søde og hjælpe med både logistik
og påsætning af sejl. For en lille uge siden, fik vi poleret fribordet, og
besluttede efter råd fra flere, at springe bundmalingen over i år - det bliver
spændende og se, hvordan bunden ser ud, når vi kommer på land igen til
efteråret.
Nå men i frisk vind fra vest, fik vi med god hjælp fra Kent og Lise sat en bil i
Skærbæk, så vi kan komme hjem når vi når så langt, og forholdsvis
uproblematisk sat sejlene på. Påskevejret lader noget tilbage hvad angår
sol og varme. Det både blæser og regner.
Skærtorsdag formiddag, var vi klar ti at sætte kurs mod Skærbæk, men det
blæser til tider 15 m/s, og vinden er i vest (og det er 9 grader), så det er for
motor. Turen gå fint, og ind i mellem titter solen da frem. Vi er trods alt
glade for at den lille familie, ikke som oprindeligt planlagt er med. Lille
Astrid ville ha' haft svært ved at holde varmen.
Vi smutter ind til Dyvig Bro, og kommer med noget besvær på plads med stævnen mod vest, så der er
lidt læ i cockpittet, og ser nu frem til lidt god mad i Skipperstuen på Dyvig Badehotel.
13 sømil på 2 3/4 time - for motor hele vejen.

Langfredag starter med, som sædvanlig i Dyvig, en smuk solopgang, men meget varme er der nu ikke
i luften. Vejrudsigten for lørdag er rigtig dårlig for fritidssejlere, så vi har besluttet at tage helt til Skærbæk i
dag. Vinden er 6-8 meter fra vest og nordvest, så vi burde kunne sejle for sejl det meste af vejen.
Vi kommer af sted kvart i 9, og sætter storsejlet så snart vi er ude af den smalle rende, og det går over
stok og sten med omkring 7 knob i snit. Det er koldt, men vi har det varme tøj på, og ind i mellem titter
solen frem og kan give lidt varme på kinderne.
Mellem Årøsund og Fænø kommer der de vildeste haglbyger, det er lige før vi kunne lave snemænd i
cockpittet.
Vi anløber S-B-K kl. halv tre, og får sat de faste fortøjninger på med det samme. Der er ikke mange
både i havnen. På vores bro er der kun 4 både.
36,82 sømil på 5 3/4 time, det er over 6 knob i snit - det er godkendt.

Den 29.-30.april gik turen til Årø
Næsten traditionen tro, er vores septiktank i udu. Vinden i denne weekend,
siger mål på Årø eller i Årøsund, men vi slår lige vejen forbi Middelfart, for
at bruge deres suger. Der ligger selvfølgelig flere både ved servicekajen,
men et par unge mænd i en X-båd, siger vi bare kan lægge os uden på
dem. De er vældig flinke og hjælper med både fortøjning og med sugeslangen, men desværre virker automaten ikke, så vi må tage videre med
uforrettet sag.
Turen mod Årø går for sejl, men det hunde koldt. De har også en suger i
Årøsund, men så snart vi kommer ind i sundet, kan vi se, der ligger flere
både ved servicekajen, så vi stikker bare ind på Årø.
Der er ikke mange både, men på nordmolen ligger der et par stykker, som
heldigvis hjælper med fortøjningerne. Måske kan det blive en lang sæson
for vi sad igen mellem pælene det første sted vi prøvede (øjemålet er
åbenbart ikke helt indstillet endnu).
Det var opholdsvejr, vi kunne sagtens sidde i cockpittet og nyde forårssolen, selv om det ikke var meget
varme den gav. En lille spadseretur op til Brummers gård, for at få kaffe, og for at få fyldt depoterne med det
gode saft. De var så søde at køre os tilbage til båden i deres golfvogn - det er da service. I øvrigt har de
ændret deres menukort, så du nu udelukkende er produkter der stammer fra øen, det skal nu nik blive godt,
og vi må bestemt prøve det en dag

Søndag morgen står vi op til høj klar himmel og sol, men stadig ikke over 10 grader. Vi er ude af Årø havn
lidt over 8, og nu er der plads ved servicekajen i Årøsund havn, så vi smutter der over. Det er med stort
besvær vi kommer til kaj, men det lykkes da, og vi får suget det vi skal, og kan sætte kursen nordover
omkring kl. 9. Med vinden i syd, og sydøst og mellem 5 og 10 meter vind, suser vi med til tider over 8 knob
mod Skærbæk. Med den vindretning er det altid lidt svært at komme på plads, men det lykkes også.
Lørdag morgen da vi skulle tage kalechen af, var den ene lynlås gået i stykker, men heldigvis var Henning
på havnen, og ville gerne skifte den i ugens løb.

Til Assens i vindstille og solskin. 6.-7.maj
Fredag aften lykkedes det at få repareret septiktanken, uden de store
katastrofer, så det var dejligt.
Meteorologerne havde jo lovet op til 20 grader i denne weekend, og hold
da op hvor vi trænger til at få tanket D-vitamin.
Der er ikke meget vind i udsigt, og vi sætter derfor kursen mod Assens der er ca. 18 sømil, det kan man godt holde ud for motor. Det er nu ikke sol
fra en skyfri himmel, men tegn på at det måske vil blive fuld sol. I Assens
er der masser af liv på havnen, folk har travlt med at sætte master på, og vi
kan nyde en eftermiddag i cockpittet i det gode vejr. I Assens Sejlklub har
de en dejlig have med borde, bænke og en skøn udsigt over Lillebælt. Vi
griller for første gang i år, og nyder at kunne side ude og spise.
Søndag står vi op til en iskold morgen, men solen får hurtigt magt, og vi kan sejle hjem til Skærbæk (igen for
motor), uden jakker på - det er da fremskridt.

Store Bededagsferien: Juelsminde-Bogense 12. – 14. maj
I år havde vi faktisk store forventninger til bedeferien, fordi den lå flere uger
senere end sidste år, men det har nu ikke haft den store indflydelse på
temperaturen.
Fredag satte vi kursen mod Juelsminde, men blev overrasket af en del
mere vind end forudsagt, og tillige med en lidt anden retning, så blev det
25 sømil under forhold som skippers kone ikke bryder sig meget om, men
vi kom da frem. Det bedste der er at sige om det, er at det var tørvejr.
Juelsminde ligner sig selv, og efter et besøg ved servicekajen for at suge
tanken tom, fandt vi en fin plads i Øst havnen. I løbet af eftermiddagen kom
den lovede regn, og vi droppede grillplanerne og varmede lidt mad i ovnen
i stedet for.
Vi har aftalt at mødes med Mikael, Laura og Astrid i Bogense til frokost lørdag morgen, så vi var klar allerede
kl. 9 til at kaste fortøjningerne. Der er knap 10 sømil, og dem kunne vi tage i et mere adstadigt tempo for
fulde sejl, end i går. Vi fik en fin plads i Gammelhavn, og nød eftermiddagens sol i Bogense sammen med
den lille familie. Vi kunne finde grillen frem og lave mad på kajen.
Søndag var vejr og vind også gunstig, og vi kunne tage turen hjem for sejl til et stykke efter broerne,
kun med lidt kryds i Tragten.
Lynlåsen i kalechen er gået i stykker igen, godt der er 1 1/2 uge til vi skal ud igen, så kan vi nok nå at
få den lavet et sted på havnen hjemme i Esbjerg.

Maj ferie 24. maj – 3. juni: Ballen, Sj. Odde, Frederiksværk, Øer, Mårup
og Juelsminde
Så er årets sidste helligdage på vej. Traditionen tro skal vi til træf i
Bavariaklubben i Kr. Himmelfartsferien. I år er det i Sjællands Odde. Det
kan selvfølgelig lade sig gøre, at tage turen i et træk, men vi vælger et
pitstop i Ballen på Samsø, så der er afgang allerede onsdag morgen. Vejr
(og ikke mindst vind) udsigterne har været meget svingende, med
tendenser til kuling, men det ser rimeligt ud, nu hvor dagen er oprandt. Vi
er ude af havnehullet kl. 9, og sætter sejlene med det samme. Det er
delvist solskin og blæser en 7-8 m fra NV. Desværre er der også hele
vejen temmelig meget modstrøm, men vi kommer da frem. Til tider
blæser det op til 14 m i vindstødene. De sidste sømil fra vindmølleparken
syd for Samsø til Ballen tager vi for motor, for vi gider ikke sejle på kryds,
efter 6 timer på vandet.
Der er mærkeligt nok god plads i havnen, og vi kommer på plads med noget besvær, med stævnen ind på
en meget lav flydebro, men så er det jo godt, at vi har trappestiger i forskelligt udvalg.
Vi nyder aftenkaffen sammen med Michael og Vibeke fra Karrebæksminde, som også er på vej til Sj. Odde.

Torsdag har vi aftalt at lægge fra land kl. 9, og vinden er fin. Vi får sat
sejlene lige uden for havnehullet og skyder en fin fart op gennem
Samsø Bælt på kanten af den ene dybvandsrute, med kurs mod
Snekkeløbet. Efter vi har krydset DW-ruten, som heldigvis ikke er stærkt
befærdet i dag, løjer vinden og fra omkring Sejerø bjærger vi sejlene og
tager de sidste 12-15 sømil for motor.

Det er blevet en rigtig dejlig dag, og vi nyder rigtig at få tanket op med D-vitamin. Vi lægger os først på
ydermolen i havnen, men bliver gjort opmærksom på, at der er plads mellem pælene, hvor de fleste andre
deltagere i træffet ligger, så vi smutter lige på tværs af havnen og kommer med nød og næppe ind på den
relativt smalle plads, men nyder at være tæt på alle faciliteter.Om aftenen er der fælles spisning med
medbragt mad, og igen lander vi i godt selskab.

Fredag er der arrangeret en tur med en naturvejleder, som tager os med hen ad stranden, og vi får
præsenteret forskellige spiselige urter, og introduceret til de mange forskellige sten der findes på stranden.
Om eftermiddagen er der generalforsamling i klubben, og festmiddag med musik og dans om aftenen.
Lørdag får vi lavet forskellige gøremål i løbet af dagen, og der er igen fællesspisning og vi har et fint
sammenskudsgilde med Trine og Christian.

Søndag morgen bryder de sidste både op, og kl. 9 sætter vi kurs mod Frederiksværk. Hele arrangementet
var begunstiget af et helt vidunderligt vejr, med sol fra morgen til aften, så det kunne jo ikke værre bedre.
Kl.13 er vi fremme - til tider skød vi mere end 8 knob og havde en skøn sejlads.
Sidst på eftermiddagen kom Søren og Merete og hentede os, og vi spiste og overnattede hos dem i Ølsted.

Mandag tog vi så en tur på vandet sammen, det var desværre blevet gråvejr, men vi kunne sejle for sejl, og
tog turen ned til Kronprins Frederiks bro i Frederikssund, og tilbage igen. Vi ville ha' lagt os i læ ved en
turbøje, men den kunne vi ikke finde, så vi returnerede til Frederiksværk, og spiste frokost i båden.
Om aftenen hentede Søren og Merete os igen, og vi spiste på Halsnæs Bryghus. Hundested havn indbyder
bestemt til et besøg - så ud til at være meget indbydende.

Midt på ugen loves der kuling over kongeriget, så vi beslutter at det nok er klogt at sætte kursen mod Jylland
igen, og tirsdag morgen er vi ude af Frederiksværk havn kvart over otte. Der er lidt mere vind end forudsagt,
så de ti timers motorsejlads vi havde forberedt os på, bliver i stedet til en dejlig tur for fulde sejl med kurs
mod Øer. Heldigvis passer vores sejlplaner med den planlagte skydning ved Sj.Odde, så de er færdige, da vi
skal forbi. Omkring 15 sømil fra Øer er det slut med sejl, og vi må tænde motoren. Det er nu også meget
godt, for ved et tilfælde opdager vi at slusen ind til Øer lukker kl. 18, så med lidt ekstra skrue, når vi slusen
omkring 17:45.

Den lovede vind kommer som planlagt, så om onsdagen, tager vi bussen til Ebeltoft og leger turister der,
spiser frokost og får handlet.

Torsdag sætter vi kursen mod Mårup på Samsø. I følge alle de kloge (og mindre kloge) vejrtjenester vil
vinden løje af først på formiddagen, og kursen gunstig til en tur til Samsø. Vi går gennem slusen før den
lukker kl. 11, og sejler med forsejl alene til vi runder pynten vest for Mårup. Der er ikke mange både i
havnen, og vi får den bedste plads - langsskibs i inderhavnen. Det lille spisested på havnen lukker kl. 15, så
vi smutter der op og indtager ikke brunch, men sen frokost og/eller tidlig aftensmad.
Deres lakseboller er uovertrufne og vi behøver ikke mere mad i dag :-)

Fredag har vi snakket om at tage til Endelave, men vejrudsigterne for pinseweekenden er ikke fantastiske,
så vi vælger Juelsminde i stedet for. Det meste af dagen for motor, omkring 3 m fra vest.
Velankommet er det blevet det skønneste solskin, og vi kan grille på kajen, og få en is til dessert.
Vognmanden og Bodil kommer lige forbi til en kop kaffe i løbet af aftenen.

Denne majferie går på hæld, og lørdag returnerer vi til Skærbæk - igen det meste af turen for motor.

Til Årø den 10. -11. juni
Vores plan var egentlig at tage af sted allerede fredag aften. Vi var kommet
relativt tidligt til havnen, men så var der skybrud over Østjylland, og da vi
ikke skulle nå noget, var der ingen grund til at kaste los, midt i al regnen,
så vi ventede til lørdag morgen. Kvart over otte var vi gennem havnehullet,
og sejlene sat og kurs mod Årø.
Der var masser af marsvin i Lillebælt i dag, skribenten er sikker på det er et
tegn på det bliver en god dag. Ved middagstid kom vi frem til en praktisk
taget tom havn. Vi prøvede at lægge os på den lave flydebro midt i havnen,
men det gik ikke. i stedet blev det "vores faste plads" på den nordlige bro,
og der ligger man jo også fint.
Efter frokost fandt vi cyklerne frem, og fik købt spegepølser og garn i
Galloway-gårdbutikken, og friske jordbær og nye kartofler ude i den anden
gårdbutik. Hun fortalte i øvrigt at hun altid har fisk i fryseren, så det må vi
huske til en anden gang.
Søndag morgen var vi klar til afgang kl. 9, og det gik over stok og sten med kurs mod Skærbæk. vi
sejlede på et tidspunkt 9,2 knob. Kl. 12 var vi på plads mellem pælene, og efter lidt frokost og rengøring
kørte vi hjem igen.

Ny besætning den 17. juni
I dag skulle Molly ha' sin ilddåb som skibshund. Vi var noget spændte på
hvordan det ville spænde af - hun er ret vild med vand. Men det gik så fint.
Vi sejlede i solskinnet for sejl til Fredericia og fik tanket diesel, spist frokost
på kajen og retur igen til Skærbæk. Kent klarede også sin jomfrusejlads
ombord på Freja til UG.

Kolding tur-retur den 18. juni
I Kolding havn har de en let tilgængelig servicebro, og denne søndagstur
går dertil. Vi skal som så ofte før ha' suget tanken, og det er nemt i Kolding.
Der er lidt kø, så vi lægger os ved en pæl mens vi venter.

Kim var i Taiwan fra 1 juli til 2. august

Sommertogtet fra 4. – 27. august har sin egen fil

September tur til Årø 9. – 10. september
Så blev det for alvor september. Sidste weekend brugte vi bare båden til
overnatning i anledningen af Steens fødselsdagsfest, så det her er første
tur efter sommertogtet.
Der er ikke meget vind, men solen skinner (altså når det ikke regner), og vi
indstiller os på en tur for motor, men fri af den grønne bøje, kan vi faktisk
flytte os for sejl, så en bid af turen foregår CO2 neutralt.
Der er fuldstændig havblik i havnen på Årø, og hvad der er endnu mere
forbløffende er, at der ikke er en eneste gæstebåd i havnen. I løbet af
eftermiddagen kommer der et par stykker, men der er sjældent godt plads.
En eftermiddags spadseretur til Brummers gård, for at fylde lagerne med
den gode saft op. Vi har mad med hjemmefra, så ingen grill i dag.
Søndag ser det ud til at det vil begynde at blæse kraftigt omkring frokosttid, så vi bliver færdige i en fart, og
er ude af havnen lidt over 9. Vi tager turen vest om Brandsø - det gør vi ikke ret tit, og kommer i ro og mag til
Skærbæk. Her blæser det nu 9 m/s, men vi kommer relativt nemt på plads. Der er optimistjolle stævne i
havnen, og de unger gereres ikke af 10 meter vind :-)

September tur til Juelsminde 16. – 17. september
Vi skal ha' tanket inden båden skal i vinterhi inden or de næste 2 uger, så
en lille forespørgsel til Trine og Christian ender med en middagsaftale i
Juelsminde.
Der er ikke meget vind, men ud af tragten kan vi sejle for sejl op mod
Bjørnsknude Rev. Trine og Christian er med i etableringen af Dansk Sø
rednings tjenestes nye station i Juelsminde, og brugte denne lørdag
eftermiddag på en træningstur, og benyttede lejligheden til at bruge en
sejler som mål. Vi blev derfor kaldt op på VHF-radioen, hvor de spurgte til
positionen, og kom så ræsende i deres redningsbåd, og trænede
kommunikation med havaristen - det er længe siden vi har fået to opkald
på radioen på en dag. Dansk Søredningstjeneste er et godt initiativ, og vi
er da glade for at kunne bidrage til træningen :-).

Vi fik tanket i Juelsminde, og fik havnens bedste plads. En anden sejler havde lige fået en drone, og tog
billeder af vores båd - set fra oven.
En hyggelig aften i godt selskab med fusionsmad, inden Trine og Christian skulle hjem igen.
Søndag så det ikke ud til meget vind, men et stykke kunne vi da tage for motor. Vejret var fint, ikke så varmt
som vi kunne ønske, men vi slap da for det skybrud, som lagde dele af Esbjerg under vand.

977 sømil og så er den sæson slut 22. -24. september
Laura kørte os til Skærbæk fredag formiddag, og Lise henter os i
Augustenborg på søndag - så er logistikken på plads.
Vi fik taget de faste fortøjninger af - med lidt besvær på agterstolperne, og
kl. 11 kunne vi sige "på gensyn i foråret 2018". Der er ingen vind i dag, en
smule sol, og dejligt lunt, så det bliver motorsejlads til Årø i dag. Der er
pænt fyldt op i dag - der er vist en motorbådsklub der har træf.
Lørdag står vi op til en dejlig dag med solskin (og heller ingen vind), så
motoren må trække os til Dyvig. Vi bruger eftermiddagen på at pakke så
meget sammen som muligt under dæk, og på at få vasket både dæk og
ruf, så vi ikke skal bruge tid på det i morgen. En tiltrængt "morfar" og et bad
senere, er vi klar til at indtage sæsonens sidste middag i Skipperstuen på
Dyvig Badehotel.

Havnefogeden leverer morgenbrød på dækket omkring halv otte, så vi er tidligt oppe og klar til at kaste los,
så snart de lune rundstykker er kommet, og tager kaffe og morgenmad på vej ud af vigen. Vi er i
Augustenborg omkring kl. 10, og så mangler kun det trælse. Det ender med en weekendtur udelukkende for
motor, men til gengæld er sejlene tørre, så de skal bare tage af, og så kan de opbevares i båden vinteren
over.
Vi havde så god tid den søndag formiddag, så måske er det derfor vi glemte sejlpindene fra forsejlet på
dækket, glemte at tømme vandet af, og at tage vandtskruebeskytterne af – godt Anders er en flink mand
man bare kan ringe til. Han har i øvrigt fortalt at hækken har stået og slået mod molen, det bliver spændende
at se, hvor galt det er gået.

