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Freja Byrding Lundeborg- og sommertogt 2016. 

Torsdag 14. juli 
Kl. 17.30 Aase og Viggo ankommer i Hejlsminde. 
18  Gert og Cedde og Peter og Aase og Viggo i gang med check af krudtkasse og kasser (som Doddy har kørt den hvide tornado 
igennem!) og slæbegrej og ..... 
Vejrmeldingen - V 6-10 m/s - tilsiger at vi venter med affart til dagslys. 
Cedde har købt økseskaft til rorpind – det har Peter osse! 
Alt læsses om bord, slæbegrej lægges klart - 21.30 er vi klare til afsejling i morgen kl. 4. 
Doddy serverer natmad. 

Fredag 15. juli  Hejlsminde-Lundeborg, slæb efter Mjølner. V 3->12->7 
03.15 Doddys ekstravagante breakfast. 
04 Vi er på skivet - affart 04.30. Fladt vand indtil Årøsund, sætter Gerts blå smakkesejl under råen som støttesejl. 

Fra Årø til Horne får vi gyngetur. Men det blå støttesejl stabiliserer. Aase kigger ud, Viggo sover.  
12.30, ved Lehnskovpynten: Gert annoncerer problemer med dunkedyret - hosten og sænket omdrejningstal. Sørg for at have et 
anker klart. Det gør jeg. Men dyret dunker videre. 
13.30 Svendborg værft passeret. Carl Aage har set os, sort skiv og hvid kasket, fra sit kontor. 
15 Thurø rev bøje passeret. Der er hvide toppe rundt om os. 
16.30  Ank. Lundeborg. Anlæg på sædvanlig plads, indkvartering i luksuriøs sejlklub. 
Aftensmad på forblæst markedsplads 19.30 - lækker gryderet fra Broholm.                          
Forholdsvis tidlig indtørning, efter en godnatøl. 

Lørdag 16. juli  Lundeborg. Overskyet, V 6-7 m/s 
Mild opvågnen i herligt klubhus. 
Sejladser kl. 11, 13, 15, 17 - fulde huse. Øverste reb er rebet. En del børn kommer på styreplads, og forældre er GLADE.  
Indimellem tildanning af økseskafter til rorpind – to udgaver, med hver sin løsning på den for lille højde! 
Festmiddag, en lille tale om den glæde som arrangementet skaffer både gæster og deltagere.  Det ku de godt lide. 
24 Havhingsten fra Glendalough kommer ind, lægger til ved skonnertkaj. Vi byder velkommen. Victor byder på fadøl - de 
kommer ca. 50 mand på terrassen, Victor og Viggo svinger en del krus ud. Nogen begynder at sutte på "slikkepindene", Aase 
kommer ud i spøgelseskostume og fjerner fast men bestem romflasken. Da fustage nr. 2 er tom, siver de sidste op til lejrpladsen - 
vi tørner ind 02.44. 

Søndag 17. juli. Lundeborg. SV 4->2 m/s. 
Mild opvågnen i herligt klubhus, til Doddys store morgenbord. 
Sejlads kl. 11, 20 nye medlemmer med. Vi ror ud til Havhingsten og får fuldtonende takkebrøl fra 61 mand. Nogle vendingers tid 
senere ror vi ind - og får fra molehovedet overrakt en bog "Velkommen om bord" om Havhingsten. 
Der rebes ud i toppen. Sejladser kl. 13. og kl. 15, fulde huse. 
Afmontering af stativ til redningsveste, klargøring af Freja til sommertogt i morgen.
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Maj S og Gabriel og Valdemar ankommer. 
Farvel til Møtse med veste og til Gert, Victor, Troels og ... som dunker til Hejlsminde i Mjølner. 
Aftensmad i pakhusgårdens kro - Aase, Viggo, Peter, Doddy. 
Cedde & Ruth er til anden fodring. 
En godnatøl på terrassen - tørner ind 24. 

Mandag 18. juli - Sommertogt. Lundeborg-Thurø. Mest overskyet, V 4-> 12 m/s. .. sm, 6 1/2 t. 
Formiddag: mandskab kommer: Claus, Trine, Lærke, Elias, Maja. Rudi, Katja, Bjarke. Katrine og Toke kommer, i følge med Jake 
og Atle, som kører hjem igen. Allan og Daniel. Nicole. Aase, Viggo, Gabi, Maj, Valdemar, Doddy, Peter er her i forvejen. I alt 22, 
heraf 5 børn. 
Planlægning, indkøb, pakning 
Afsejling 13.30. Kurs 180 mod Thurø rev, V 3-4 m/s. Behørig ofring. 
Vind øger og skraller.13.50 reber vi. 
På Fredensdal serverer Toke kage af egen fabrikation.

Tirsdag 19. juli. Thurø-Skarø. V 2-3-1 m/s.    ...sm,  5 1/2t.   
Claage & Anette har hærget bageren – overdådig rundstykkeservering. Og de låner os dinky-årer, da vi opdager, at vores egne 
ligger på nausten!  
12 affart da strømmen vender. Behørig ofring. Kryds og medstrøm til Svendborg.  
Fortøjer mellem Fiona og Viking - antenne må ha en tur med gaffa.  
Indkøb og frokost. 
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14.30 ror vi ud og sætter sejl. Ganske mange kigger fra træskibsbroen. Behørig ofring. Går af vejen for Ærøfærge. Kryds vestpå, 
medstrøm.  
Sejl ned, roning igennem broen, sejl op, kryds vestpå  med strøms. Valdemar står for TUC fordeling.  
Ved Iholm får vi besøg af to mand fra  Lindheim Sunds i folde ud kano 
Vinden flover mere og mere. En opinionsmåling giver Stort flertal for roning til Skarø is. Det antages at tage to timer, og det gør 
det. Battle-cry: Skarø-is – Skarø-is – Skarø-is. Firmaet svarer: vi har åbent til I kommer.  
Ank Skarø kl. 20, lægger til Ø for bro.. Jensine ligger yderst. De fleste går til isbutik, få starter grill og Skarøgryde: 
kartoffelsalatproduktion a la Claus til grill pølserne. 
Ved midnat er næsten alle tørnet ind - en lille gruppe klarer verdenssituation om bord over en Ale nr. 16. 

Onsdag 20 juli sol, 2-4 m/s. Skarø-Bjørnø.    .sm, 4t.  Og det er faktisk blevet sommer! 
Dase formiddag. Istur - Toke når kugle nr.   . Klokkefrøer og snoge i gadekæret.  
Sejl sat 12.30. Og nej – den grønne er ikke en kompasafmærkning. Men med bundkending kan ror lægges. 

Kurs Lyø. Men havnemester beretter om overfyldt havn. Så: Det bliver Bjørnø 
V af Svelmø sejl ned, bad og frokost. Herligt. Også Maj i vandet - uden stort ubehag! Ungerne hujer, de voksne svømmer længere 
rundt om skivet. Vi konstaterer nok engang, at Freja BØR ha en badetrappe! 
17.30 ank. Bjørnø. Fortøjning for enden af bro. Landgangsis. 
Vejrmeldingen siger blæsevejr i morgen - vi tager en overliggerdag. Katrine mener, det er en herlig ø at ligge over på. Teltplads 
sted ikke en halv men en hel kilometers vej fra bro. 
Doddy kreerer Bjørnøgryde: irish stew - kålgryde med kartofler og røget bacon ... Herligt. 
Snak med lokale om øbo-liv og erhvervsliv – det lader sig gøre. Og så er turen til Fåborg kort! 
Forhaling til inderside af færgeleje - fortræffelig kajplads ved østlig vind. 
Nogen telter på teltplads en kilometer fra bro.  
Telt over hele skivet.  Rolig nat. 

Torsdag 21. juli. Bjørnø. Overliggerdag. Letskyet, fra morgenen blæsende Ø.  
Overliggerprogram bekræftes. I morgen går vi efter Høruphav eller Langballigau.  
Katrine har sovet på kajen - Toke har haft høfeber .... 
Rudi, Katja og Bjarke afmønstrer - tager færgen engang i dag - de er MEGET tilfredse. 
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Snak med færgemand - brugsen kan levere. En del logistiksnak - bestilling på mail til levering i morgen. Får ny gasforsyning fra 
venlig Bjørnøgård ø-lejr indehaver. Så kan de tømme vores, og vi mangler ikke pludselig uden at kunne finde havn med 
gasforsyning! 
Op ad dagen kommer solen igennem og vinden flover.

kl. 12 kommer Daniels/Allans besøgende med færgen – Anni, Jakob, børn – og moar. Der præsenteres vikingeskiv og roes dinghy. 
Efter frokost: Vandring til toppen af øen, Toke og Valdemar står op på stenen og ønsker is. ... Bad fra den sydlige stenstrand. 
Strandkål til salaten. 
Snak med Erland, som har legeplads med isbod og hytter. Han har det lige som skipper: man skal ikke smide noget ud, som 
muligvis kan bruges. 
Claus forestår Bjørnø-gryde II: vildgris i flødesovs - der er nærmest konkurrence mellem chef-kokkene om lækriteter. 

Fredag 22. juli. Bjørnø-Høruphav. 6-9 m/s ca. SØ. 30 sm, ca. 10 timer. 
Skiv pakkes, 9.50 kommer 4 små pakker af robust størrelse med færgen Lillebjørn, fragt en tier. 
Ikke helt elegant ud-mellem-to-pæle manøvre, men ud kom vi – med velvillig kajakbistand. 
11.30 sejl sat, øverste reb taget. Behørig ofring. Kurs mellem Skjoldnæs og Pøl, BB halse. Vinden tiltager og aftager. Vi reber ud. 
Vi får en del lang og gammel sø at sejle i. Enkelte må ofre lidt ekstra.  
Valdemar fordeler TUC. Katrine foredrager Fulbert og Beatrice og "De bar stadig øl ind". 
Kan knap nok holde Pøls rev klar - et ekstra ben kort før revet, reber. Valdemar lænser. 
Og så kommer vi over revet.  
Friskende vind, kurs Kalkgrund og videre mod Langballigau. 
Et par mil efter Kalkgrunden får vi tordenluft og SV drejende vind og aftagende - skipper vedtager at det alligevel hedder 
Høruphav. Af og til må man træffe hurtige beslutninger. 
Vinden går igen i SØ men flovende - den sidste halve mil før Høruphav er det roning i årevis. Peter & doddy går i gang med  
Høruphav-gryde: pølse- og kålret, til servering i land  på borde på molen! 
Ankomst Høruphav 21, servering. Og så er der flere, der kommer til kort i havnens luksuøse toilethus!  
Katrine indhenter adskillige meninger om det at tage sejlet ned til læ – der kommer en del ringeagtsytringer! 
Maja pumper det sidste bundvand ud. 
Gabi, Maj og Valdemar afmønstrer. Valdemar spørger, om det kan blive 2 ugers tur næste år. Not too bad! 

Lørdag 23. juli. Høruphav-Langballigau-Store Okseø. Letskyet, indimellem sol.  Ø 4-6 m/s.    .sm, 3 1/2t 
Besøg af Ulla og Hans-Aage fra Nydam-lauget samt Gitte. Vidensdeling om biavl …. 
Doddy og Peter afmønstrer. 
Få åretag ud af havnen - sejl op 11.30, BB halse halvvind. Behørig ofring.  
Dasesejlads, men hurtigt går det. 
Skipper byder på flødeis i Langballigau, ank. 14 på reserveret plads. 
Og så er der italiener-is - stor begejstring. 
15 af sted fra bro: sejl op (og delvis ned et par gange, fidelivov-patruljen har ikke været der), fortøjninger slippes, og af sted går 
det halvvind mod Brunsnæs og svigermor. Behørig ofring. 
Ankomst Store Okseø 16, anker ud. Og så er der landgang og snak med Kurt (?), som har sidste aften på øen efter 13 år. Vi må 
gerne telte og grille og tænde bål. Det går vi så i gang med. 
Lovordene om øen og turen står i kø! 
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Daniel og Toke færger os frem og tilbage mellem ø og Freja. 
Karrygryde og grillpølser og salat – herligt. Nogen producerer snobrød. 
Aftaler aftensmad med Maria på Rhodos i morgen 18.30. 
Efter aftensmad opdager skipper, at der er plads på indersiden af bro. Allan, Klaus og Viggo forhaler. Så skal der ikke færges 
mere! 
Luftmadrasser fyldes med Nicoles næsten genopstandne batteripumpe. 
Flere sidder ved bålet og nyder stjernernes opstigen. 

Søndag 24. juli. Okseø-Flensborg. Sol, 2-4 m/s af Ø. .. sm, 1t 
Doven opvågnen. Toke ror øen rundt med Lærke, Elias, Maja. Snak med foranliggende båds besætning - vi sås sidst på Skarø for 
2 år siden, hvor charmerende lille sorthår sad ved Frejas ror. 
Snak om øens historie:  Allan har fra sin mor hørt om udviklingen siden Chr. Isaack døde. Hvorefter sønner drev (værft og) kro og 
færge, indtil stort girokort flyttede ejerskabet over til staten. Et APS har drevet det, siden ca. 2004, nu under opløsning. 
Katrine omsætter resten af snobrødsdejen i boller i den lukkede restaurants køkken – indehaverens forbavselse afløses af 
tilfredshed med nogle af bollerne. 
Besætningen går øen rundt i flere hold. Foranliggende båd lægges på tværs, for rensning af skrue. 
Vi lægger ud 13, sætter sejl 13.13 BB halse. Behørig ofring. Dase-sejlads til Flensborg. 
Karine fotograferer, at Maja styrer mens skipper drikker øl. 
Meget gult vand i fjorden - algeblomst? Kønt er det ikke. 
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Passerer udgående slæbebåde fra slæbebåde-træf.  
14.30 ank. Flensborg. Æresrunde i havnen, derefter anlæg ved pram over for jollehavn (som er lukket). Delvis klargøring og 
oprydning af skiv. 
Bevæget afsked med afmønstrende Claus, Trine, Lærke, Elias, Maja - som drager af til toget, med store rygsække. 
Katrine organiserer toiletnøgle hos Museums Hafen Meister.  

Spadseretur forbi boder på havnekajen - et almindeligt kræmmermarked. En Hansen-øl. Løvejagt: Kultur-tur op igennem smuk 
stejl gade og til kirkegård med MANGE kriger-gravminder. Incl. en Isted-løve og en sten for Fr. VII, som mindes at han har sat 51 
sten over døde helte, som døde for konge og fædreland.  
Middag på Rhodos. Værtinde Maria er glad for at se os også uden at det er Romregatta. Talrige forretter og hovedretter. Toke 
kværner en spaghetti bolognaise og en en del af Daniels og Allans kød. 
Telter over forskiv og lægger madraser, med nu genopstanden  batteri-pumpe. 
En enkelt godnatgenstand på kajen -  de fleste tørner ind, enkelte klarer en tur på Shamrock. 
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Mandag 25. juli. Flensborg – Gråsten/Fiskenæs. Vindstille, trykkende. Efter 13 let vind af SV, en enkelt byge. Flensborg- 
Fiskenæs 10 sm, sejltid 21/2 t. 
Tørner ud ved 9 tiden. 
Dean påmønstrer - med sodavand! 
Formiddag med puslen om dette og hint, Lidl- og Edeka-indkøb,     Nogen går på eksperimentarium, andre til torvs, skipper på 
café. Botaniserer omkring Egernsund-bro, uden held - nummer i Havnelodsen virker ikke (den er fra 1993) og jeg har ikke 
udlandsdækning på iPad'en.. Dækker bagage, da der kommer byge. 
Planmæssig af-drivning 14. 14.15 Hurra! BB halse, 4-6 knob. Vi går til Egernsund-Gråsten. 16 sejl ned før Egernsundbroen - lige 
akkurat for sent til at nå igennem kl. 16. Parkering ved vente-på-bro-pullerter. 17 igennem broen efter hård roning klar af pullerter. 
Ror videre rundt om næsset, ank. Fiskenæs Marina 18.  
Det er turens tredje sted, hvor Freja ikke har været før!  
Store landgangsis. 
Og så går Katrine og Aase og Nicole i gang med den store Fiskenæs-gryde, á la Asia - med eksotiske grønsager og kødstrimler.  
På en nærliggende bådplads pusler en mand med 600 l tanke og 2 maskiner, som hver æder 100 l/t ved fuld skrue. Den kan høres. 
Luksusmiddag . Siden kakao med kpt. Morgan. 

Tirsdag 26. juli Fiskenæs/Gråsten - Wackerballig/Gelting.  Blandet vejr, sol, letskyet, 4-6-8 m/s af vest Over middag sort 
himmel og byge. 
Bonus-skøhedssøvn - de fleste slumrer til 8.30. 
Og så arrangerer Allan Wellness-besøg på centret – man kender en Sandi!. Siden besøg på skivet af Sandi & genert Kasper Müller.  
Vi afventer, at skyer trækker væk og vind lemper sig lidt. 
Roning til Egernsundbro, roning igennem kl. 15. Toke er helt hård ved åren.  
Sol, lette skyer. 4-6-8 af SV. Sejl op, SB halse mod Svigermor. Reber for friskende vind, vi er trods alt færre folk og mindre 
bagage. Kniber os forbi Brunsnæs og grunden - og så er der slæk på skødet ud ad fjorden. Der kigges på kort og på landkendinger 
- vi finder bl.a. den gamle spritrutebro Neukirche. 

Ude omkring Neukirchegrund flader vinden lidt ud - men vi kommer i god orden til Wackerballig. Indsejlingen er ifølge Allans 
Google-maps i NV – meeen, nogen har lukket den – så vi ror om til den SV-lige indsejling!  
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Daniel fortøjer 18.57. Fortøjning ved betonponton inderst i første bassin. Tilskuerne på første og anden sal i restauranten får fuld 
valuta for pengene - og kvitterer med at klappe, da Katrine efter endt havnemanøvre nejer! 
Rhederen bemærker på SMS "sikke et navn". 
Katrine arrangerer lammende Wackerballig-gryde - dette hersens sommertogt er rent vellevned. Allan: Jeg forstår ikke, at folk 
holdt op med at være vikinger, når man spiser så godt. 
Teltning forberedes - og så er der sundowner-is og kaffe på tagterrassen. Solnedgangen er helt acceptabel. Tokes og Daniels is 
ligeså. 

En kakao & rom at sove på – enkelte undværer kakaoen, grog er osse godt!. 
Wackerballig marinaen består af en kæmpe betonponton med havnemeisterin-kontor og serviceområde (velorganiseret) og 
restaurant - og så en meget stor betonfirkant med 3 broer, alt anbragt for enden af en halv kilometer bro ude i Gelting-bugten.  

Onsdag 27. juli. Gelting-Sottrupskov. 2-6-8-0 m/s, mest omkring SØ-Ø. 
Bonus-skønhedssøvn: hele mandskabet slumrer blideligen indtil 9.15. 
Efter morgenmaden er der spadseretur langs det grønne vådområde på vej til den gamle færgehavn. Daniel og Toke og Allan 
finder skat (Geocatching) 
Vi lægger ud i næsten ingen vind af SØ 12.30, læns, kurs 335. 
Ved 14 tiden vækker Katrine en slumrende skipper: "Det frisker - skal vi rebe". Vi reber. På toppen går vi 7.7 knob. 
På vej ind mod Sønderborg, med 6.7 knob, siger Toke "Det er mit bedste sommertogt". Smelt.

Vi lægger til i Sønderborg N for Dannebrog, på reserveret plads, kl. 15.15. Havnemester giver os til bropassage 16.30. 
Indhandling. 
16.30 passerer Chr. X bro - lægger til N for broen, for is og kaffe i nyt værtshus Torvehallen. 
18 sejl op, mod Sottrupskov. Flovende vind. Roning fra Vandmøllen: takten holdes til ”Rapanden Rasmus”. Nydam Tveir har 
beredt vor ankomst og indkvartering. 
Spidskål a la Sottrupskov, ikke mindst med luksusbacon. 
Dean og Nicole afmønstrer. 
Planlægning af de næste dage - eventuelt en tur til Augustenborg. Allan mener, det er hybris - men YR siger, vi kan komme frem 
og tilbage i morgen. 
En kakao & rom at sove på – enkelte undværer kakaoen, grog er osse godt!. 
Allan og Daniel telter over skiv - Katrine, Toke, Aase og jeg ligger på naustens sten. 

Torsdag 28. juli. Sottrupskov. Sol, ingen vind fra skiftende retninger. 
Kl. 9 møder Nydam-holdet med rundstykker og fernet - aldeles hyggeligt. Der går ca. 1 flaske fernet til konservering af 1 
klinknagle. Vores grej kommer ud af nausten, mens de gør klar til arrangement.  
Vi dropper Augustenborg-tur. Vind er ikke dertil. Allan ud at handle.

� �
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Nydam-lauget leverer en god egepind til ny rorpind (samt bænk og bugthøvl – alle de gode økser er skruet fast!) til Sebbe – én 
pind der passer. Det tager ganske vist lidt tid og håndkraft. 
Ole Brixen (Nydam-laugets el-mand) kører os til Nydam mose og viser  os hus og sted og fortæller levende historier om fundets 
forløb. 
Efter frokost en laaanng tur med Ottar, hvor sejladsinstruktør Katrine træner Daniel og Toke i forskibs-arbejde med vending mv. 
De bliver skrappe til det! 
Ved 17 tiden kommer vi ind - Jakob og Atle er kommet, Atle er i gang med fiskenettet! Der kurres.  
Siden får vi besøg af Hjortspring-folk (bl.a. Knud Valbjørn), som bringer pølser og planlægning. Ulla Høi organiserer. Der kigges 
på YR for i morgen - Hjortspring kan se frem til modvind på 1 m/s. 
Katrine anretter en Sottrupskov-gryde med kalkun, samt resten af kål fra i går. Deliciøst! 
Fransk familie med interesse i skibe sætter sprog-kapaciteten på prøve. Noget lader sig forklare, andet mindre. 
Kigger på vejrudsigt for søndag og mandag - spændende hvilke folk, der kan sejle med. 
Kakao og rom .. og vi tørner ind ved 23 tiden - Allan, Daniel, Katrine, Jakob, Toke, Atle i Freja - Aase og mig i naust. Med udsigt 
til orange horisont med sorte kanter. 

Fredag 29. juli. Sottrupskov. 
Ved 4 tiden kommer to timers regnvejr. Jakob forhaler til telt i land, Katrine, Toke, Atle kryber under den blå. Jeg forhaler 1/2 
meter væk fra dryppet, Aase til den høje ende. 
Og så vågner folk til (ikke for megen) dåd ved 8.30 tiden. Flere bader. 
Doven formiddag. Flere skibslaugsfolk kommer, Nicole med kage til kaffen, Jens og Maibritt samt 2 børn og hund - og med 
pølsehorn. 

Trimmer mast på Sebbe Als, sammen med Allan og Katrine. Lænser Freja. 
Aase afmønstrer. 
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Briefing 15 i naust - Ulla og andre fordeler arbejdsopgaver. Freja tilbyder sejltur ved ca. 16.45 tiden. Ulla H vil gerne ha arbejde 
gjort først. S'føli. Ole Brixen er med, med det samme. 
Jakob kører hjem - Atle bliver. Toke ønsker sig en Freja-sejltur, pt. vil Atle ikke med - så Katrine bliver hos ham. 
Og vinden flover til næsten-havblik. Stadig ikke udsigt til Tilia. 
Men hun kommer lidt før aftensmadstid. 
Gitte serverer den store aften-dinér: skipperlabskovs, og is til dessert. Ingen behøver gå sulten i posen. 
Katrine, Allan, Daniel, Toke tager aftenstur med Ottar. Mere træning. 
Atle fanger den meget, meget store tudse - og flere andre kræ. Stor tilfredshed.  
Aftensnak med Jens og Maibritt og deres børnetelefonkontakt til teltet. 
Allan, Daniel, Katrine, Jakob, Toke, Atle vælger den klare himmel som nattetelt. Gitte & Nicole et markedstelt. Viggo i nausten. 
Ud på natten forhaler Jakob ind i landbaseret telt, Katrine og Toke og Atle kryber ind til Daniel – da bygen kommer. 

Lørdag 30. juli. Sottrupskov. Spredt skydække, sommetider overskyet, sommetider sol. NNV 4-8 m/s. 
Nydamlaugets morgencomplet – og arrangementsmøde. 

Bål til pandekager tændt, fadølsanlæg opladet, og boder klargjort. Der var ikke det helt store fremmøde formiddag. Flere 
Sebbefolk kommer, bl.a. Exe og Ekaterini.Formiddagstur kl. 11 med Sebbe Als – huuuuu ….. ra efter nedhal og  ophal. Langt 
tilløb med vinden sydpå, et par kiksede vendinger - og roning mod vinden langs Sundeved-siden. Exe konstaterer, at ikke alle årer 
kan holde til at ro med. Til bro til 12.15. 
Eftermiddagstur 15 med flere Nydam-folk, som er begejstrede. Peter, Katrine, Jens, Toke, Daniel, Knud Riis, Viggo. Lægger ud 
fra bro, sejl op, flere kryds nordpå og en tur rundt om Nydam Tveir - og ind til broen, lægger til efter kort roning. 
Børnene udkæmper drabelige rolle-kampe og fanger både det ene og det andet! 
Og så er der festmiddag, gullasch v. Gitte. 

Søndag 31. juli. Sottrupskov 
Formiddagstur kl. 11 med Sebbe Als. Peter, Katrine, Viggo, 
Eftermiddagstur med Freja. 
Katrine og Toke og Atle kører med Ole, Bente og Freke hjem. 
Adskillig hyggesnak efter markedslukning – så Nydamfolket ikke skal drikke dovent øl i morgen. 

Flere Nydam-folk ytrer at det har været rigtig rart at se, hvordan ungerne har taget sig af hinanden og legen. 
Flere melder sig til at sejle med til Hejlsminde i morgen. 
Freja skrubbes og pumpes og smukkeseres. 
Allan, Daniel og jeg er ene tilbage. 

� �

� �
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Mandag 1. august. Sottrupskov-Hejlsminde  Spredt skydække, byger. VSV 6-12 m/s. 
Allan & Daniel vågner tidligt ved koncentreret dug-fald – og sover igen! 
De fleste møder 8. Hyggelig morgenmad, skiv pakkes, de sidste er om bord 9.30 – og så lægger vi fra. Sejl op, BB halse. Behøring 
ofring. 
Besætning: Viggo, Allan, Daniel, Kurt Bille (Sebbe), Lars Mazanti P, Jesper Tvede J, Andreas Krogh, Ole Brixen (Nydam Tveir), 
Thor, Frederik Rytter, Thomas Risum (Freja). I alt 11. 
Det er kryds på kryds på kryds ud af Alsfjorden – vi hilser på bl.a. Fulton. 1 reb. En lille hollandsk kuf overhaler os på kryds ud ad 
Alsfjorden. 
Skipper må pisse mange gange – Allan vikarierer ved pinden! 
Ud for Dyvig kommer hunger på mandskab – frokost, incl. remo og ristede. 
Ca. 13 kan vi falde af, vest af Nordals – kurs på Årøsund. BB halse,  6-10 m/s. Det går stærkt! Vi kigger lidt op over 7 knob. 
Årøsund passeres 15 – og den lille kuf! 

Vinden frisker – der rebes, lidt VNV af Linderum – men BB rebning laver kludder. Så ”Sejl ned – anker ud – og det skal gå 
stærkt!” Der er en dum hage med ikke meget vand VNV af Linderum. Thor mumler noget om, at man ikke skal stå i ankertovet. 
Anker tages op SB midtskibs, så vi ligger tværs for vinden, med gunstig retning for at ro sydpå, væk fra det lave – og så ror vi ud 
på dybere vand. Sejl op SB halse, Jesper klarer noget med den drilske klo, som nu er agter. Vi får taget andet reb. Nogle ben – og 
så er det op mod Anslet hage. Allan mener, at skipper stadig kan nogle tricks. 
Et reb ud, da Anslet Hage er passeret. Meeen, der er et stykke vej, med mange kryds, når man skal ind til Hejlsminde i modvind! 
Kryds på kryds – og en del drillevind, der skraller på ufine tidspunkter. 
Sejl ned 19.30, roning fra kort uden for RG bøjer og ind. 
Allan mener, vi har sejlet 42 mil over grunden for at gennemsejle 28 mil. 
Modtagelseskomiteen er Peter og ikke mindst Doddys store balje hjemmegjort suppe og flutes – ih hvor det passer godt til et let 
nedkølet mandskab (selvom en del fik varmen ved den afsluttende rotur). 
Afmønstring i god ro og orden – nogen skynder sig til Sottrupskov efter en Århus-bil! Skiv klares op, Peter & trailer sørger for 
gods til naust og til hans og Doddys oprydning, sortering og opvask – TAAAAK! 
Så MØJ MAN' TAK til jer alle sammen for et herligt sommertogt, ikke mindst til Nydam-folket for afslutningen incl. bemanding 
under hjemtur – det ville have været endog meget arbejdsomt med en mindre talstærk besætning.  
Det blev sommertogt uden slæb (rejsen til Lundeborg ikke medregnet). 
Og jo – det er sin sag at skrive en nogenlunde kortfattet log- m.v. bog, når man ved siden af har Allans herlige og omfangsrige 
fjæs-bog-beretninger. Forsøget være hermed gjort. 
Viggo     

Billedredaktion: Aase & Viggo 
Vi gik IKKE ned på mayo og remo!!!! 

! !
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Sommertogt  2016  
juli mandskab. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01

Skipper: Viggo  m ti on to fr lø sø m ti on to fr lø sø ma

1 Viggo Jonasen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61712219

2 Aase Sørensen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23351752

3 Katrine J og Toke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61331666

4 Peter Juhl 1 1 1 1 1 1 40571225

5 Doddy 1 1 1 1 1 1 51522124

6 Claus Bragt  L 1 1 1 1 1 1 1 25116431

7 Trine B.L. + 3 børn 1 1 1 1 1 1 1

8 Dean G 1 1 1 21426637

9 Maj Schacht 1 1 1 1 1 41107565

10 Gabriel W + Valdmar 1 1 1 1 1

11 Nicole M   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23801754

12 Allan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21444237

13 Daniel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Rudi Bragt 1 1 1 1 26560025

15 Bjarke - 1 1 1 1 28513540

16 Katja 1 1 1 1 22766336

17 Thor 1

18 Thomas Risum 1

19 Frederik Rytter 1

 20 Kurt Bille 1

Lars 1

Jesper 1

Ole 1

Andreas 1

Ialt Mandskab voksne 15 15 15 15 13 10 8 7 7 7 6 x x x 11

1 Toke B J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Lærke B 1 1 1 1 1 1 1

3 Elias B 1 1 1 1 1 1 1

4 Maja B 1 1 1 1 1 1 1

5 Valdemar 1 1 1 1 1

Ialt børn 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1

Formand Gert 61676293
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