
SEBBE ALS ROMREGATTA-TUR 2013  Log- plus noget bog. 

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V.   

9 besætning mødes på broen (besætning: sidste side). Vi forhaler til mastekran, for at sætte mast. 

Men håndsving mangler. Så – vi sætter mast på gammeldaws facon. Hvorefter nøgle til håndsving 

dukker op. En del tilpasning af jomfruer. Grej stuves, folk sætter sig – og kl. 12 ror vi ud. Vi noterer 

os, at Kaperen er væk. Der hilses på Per Rosenberg og Bilbo. 

  

 

12.45 sejl sat BB bidevind, behørig ofring. Vi holder næsten klar af kompasbøje – og holder bide-

vind mod Arnkilsøre. Katrine og Knut, Leve, Michael, Ove på fordækket. Det går bare derudad. Vi 

reber ved lufthavnen – og så blæser det op! Det ser ud til slæbevejr gennem Alssund. Men 13.30 

drejer vinden så meget vestligt, at vi lige kan holde ned igennem sundet på styrbords halse. Frokost. 

Det er bare herligt! 15 ank. Sønderborg. Ingrid kommer med suppe og lune flutes. Enkelte afmøn-

strer (se liste). Katrine, Toke, Allan, Daniel overnatter på Sebbe – nogen tager hjem – og en udsøgt 

skare får plads hos Ekaterini & Niels. Og så er der spadseretur rundt om de mange skibe på Ø-siden 

af havnen, og kig i ”fangehul” i hjørnetårnet ved slottet. Mia og Toke og Lukas prøver genfore-

ningsstenen – til sidst løsriver selv Lukas sig.  

Flere tørner ind i ordentlig tid – Claus m.fl. lidt senere. 

10. maj Sønderborg – Flensborg. VSV 6-12-14 m/s, letskyet. 

9  Besætning mødes ombord. Vi klargør og ror ud kl. 10. Sætter sejl næsten ved lystbådehavn, så’n 

pænt af vejen for alle de andre. Det er praktisk at kunne lægge roret! Behørig ofring. Et par ben, 

mens vi nyder synet af alle da andre startende. Og så er det et laaaangt ben SB halse, 1 reb. Det fri-



sker – nok et reb tages. Næsten ind i Gelting bugten – vender ca. samtidig med De Tvende Søstre 

og Apollinaris … Derefter et meget langt ben næsten op til 

 

 

  

Brunsnæs – Jørgen ved pinden et langt stræk. Så nok et ben mod Langballigau – og vender igen, op 

forbi Svigermor. Der bliver lænset en del fjordvand ud, fordi det først kom ind! Men sejladsen er ret 

rolig og hurtig – det er en fordel med stor besætning! Vi indhenter flere af de store inden vi når Svi-

germor. Flere kryds ind mod Rinkenæs. Katrine bemærker, at det er første gang, så mange vendin-

ger med to reb i er lykkedes. Og så knækker rortovet. Sejl ned. Et ottetalsknob på rortovet, og af 

sted igen. 17 Slæb med Olga fra munding inderfjord. Både Lukas og Daniel styrer under slæb, med 

stor præcision og koncentration. 

  

19. ankomst Flensborg. Fortøjer på yderside af Museumsværftets store lægter. Sigyn ligger inden-

for, og Ragna ved indersiden. Indkvartering i Herrenstall 11. Kl. 20 er der middag på Rhodos, kun 

½ time efter planen. Thor, Anders, Maj Schacht kommer også der. De fleste tørner ind i pæn tid – 

sejladsen har tæret på noget! Enkelte må ha en meter … 



11. maj  Flensborg – Romregatta. SV 4-7 m/s. Letskyet. Under Preisvergeudung styrtregn. 

9  Besætning mødes ombord. Rortov takles, skippermøde. Conny møder med bl.a. forsyninger! 4 

DLAG unge møder op. 10 Vi lægger ud for sejl, rumskøds ud af havnen, og passerer startlinje ca. 

kl. 11.01. Vælger sammen med de andre vikingeskibe den korte rute, inden om Okseøerne. Alle 

følges nogenlunde derud. Inden om Okseøerne, tæt forbi den store. Det er praktisk at kunne lægge 

roret! Og så er det kryds derindad – men Ragna og .. ordner modvinden med primitive og usportsli-

ge metoder – de ror! Så: vi bliver no. 4 af 4. passerer mållinje 16.15. Sejler næsten til værftet, og ror 

resten af vejen. Nogen andre har taget vor plads, åbenbart mhp. tidlig afsejling. Plads og hjertelig 

modtagelse ved jolleklubben. –  

  

Kl. 19 er der Preisvergeudung – den må flytte ind i festteltet på grund af skybrud! Og vi kan allige-

vel ikke høre noget ….  En del af besætningen spiser igen på Rhodos. En del logistik klares – 

  

Aase kører hjem med Claus og Trine og ungerne, Thor, Maj og Anders kører hjem i Anders’ bil, 

Jørgen kører Thors bil til Augustenborg, så den er der til nordpå-tur i morgen.  Og siden er der put-

ning af Toke, og fest til JEKAMI orkester og andet i teltet, og en meter på Hansen …. 



12. maj Flensborg – Augustenborg. VSV 6-11 m/s. Letskyet, indimellem sol, et par byger. 

9 Besætning mødes ombord. Flere ønsker at afmønstre, men lader sig besnakke til at sejle med til 

Sønderborg. Kurt og Michael kommer også med, mod at vi tager Ragna på slæb til Augustenborg. 

Og så er vi da igen ordentligt bemandet. En lidt tricky manøvre for at komme rundt imellem lægter 

og jolle-pæle. Og så har vi Ragna med. 

10 kort roning, sejl op rumskøds ud ad havnen. Behørig ofring. Vi bliver passeret af Sigyn, som 

dunker derudad!  12 passeret Svigermor. Forsøger roning rundt om Brunsnæs, men opgiver og smi-

der anker, i en heftig byge. Der rebes, mens sejl er nede. 13 Vi sætter sejl BB halse, mod Holnæs, 

med 4 årer agter, til at sikre, at vi kommer væk af kyst og har vind med det samme. Næste vending 

også med 4 årer – og så er vi på vej mod Sønderborg. Ank. Sønderborg 15 (!) – pause ved fisker-

kaj. Afmønstring:  Rudi & Bjarke & Allan. Vi takker pænt nej til Solvangs tilbud om slæb nordpå. 

16 ror igennem Chr. X bro og videre til den nye bro (måske skulle man alligevel have …), sejl op i 

svag vind BB halse bidevind – og vi holder lige pynterne klar! Det frisker og klarer op – det hjælper 

med varm kakao med rom. Toke fortæller, at han glæder sig til sommertogt med Freja. Allan, Dani-

el, Mia ytrer også interesse. 18 passerer Arnkilsøre, rumskøds i solskin mod Augustenborg, ank. 

19.15. Undervejs er det aftalt med Steen W, at han skaffer broplads til Ragna, som jo skal med til 

pinse-arrangementet ved nausten. Der pakkes, og det tilgives at skipperdynastiet render fra opryd-

ningen – vi skal køre Daniel til Viborg. 

Det var ikke så ringe, at vi kun måtte have slæb fredag den sidste stump vej til Flensborg. 

TAK FOR EN HERLIG ROMREGATTA-TUR!   

 

Viggo 

  



 

 Romregatta 2013 Mandskab 

 Skipper Viggo 09-maj 10-maj 11-maj 12-maj 

 Landskipper Steen W torsdag fredag lørdag søndag 

1 Viggo Jonasen 1 1 1 1 

2 Katrine Jonasen  1 1 1 1 

3 Toke Jonasen 1 1 1 1 

4 Allan Jensen 1 1 1 1 

5 Daniel Riedel 1 1 1 1 

6 Rene Jensen 1       

7 Jørgen Tang Larsen 1 1 1 1 

8 Ekaterini E. Kriezi 1 1 1   

9 Lukas   1 1   

10 Iro Dragoumi 1       

11 Alba Perez 1       

12 Amita Gowda 1       

13 Mia Gronau 1 1 1 1 

14 Conny Rick     1 1 

15 Allan  ?     1 1 

16 Aase Sørensen 1 1 1   

17 Røde Claus 1 1 1 1 

18 Trine Bragt     1   

19 Claus og Trines 3 børn     3   

20 Knut Buttgerei 1 1   1 

21 Leve Freyermuth 1 1     

22 Michael Lüdke 1 1   1 

23 Ove Keller 1 1     

24 Rudi Bragt 1 1 1 1 

25 Bjarke Kirkegaard 1 1 1 1 

26 Mikael Sandager 1 1 1 1 

27 Thor Jonasen     1   

28 Anders Taps     1   

29 Maj Schacht     1   

30 Peter Svendsen 1   1   

31 Ingrid Larvad     1 1 

32 DLAG     1   

33 DLAG     1   

34 DLAG     1   

35 DLAG     1   

 Mandskab total 22 18 29 16 

 


