Ottar Als, Augustenborg
Så ligger Ottar i nausten
Der har været fuld fokus på at få Sebbe klar
til Romregatta og andet, så Ottar var blevet
liggende udenfor. Hun har ligget under en
plasticpresenning der nu var blevet taget af
og var meget udtørret!

foreligger nogen anden plan. I nausten er hun
beskyttet mod sollys og for at holde hende
fugtig blev bundproppen sat i - hundetæper lagt
op af siderne og så blev der pøst 15 spande
vand i hende.
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Hvis vi nu lige tager fat alle sammen så går det
- også kameramanden!
Vi var nogen stykker der var bekymrede for
hendes fremtid og sammen med den fungerende formand (næstformand) besluttede vi os
for at få hende sat ind i nausten, da der ikke

En stor del løb lige igennem da plankerne er
tørret ud. Planen er nu at lave servicehold en
uge af gangen hvor man tager over til skibet og
hælder vand i.
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Et godt spørgsmål.
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Ottar Als, Augustenborg
Der skal så laves nogle arbejdsdage, hvor vi går
igang med udbedring af skaderne (se på www.
sebbeals.dk hvad der skal laves).
Under flytningen ind i nausten opdagede vi at
stråkølen sidder løs.
Vi mødtes 7 mand klokken 17.00 og efter en
kort rådslagning gik det løs. Vi skubbede hende
ned på stranden, vendte hende 90°, skubbede
hende hen af stranden, vendte hende atter 90°
og skubbede hende derefter ind. Det var ikke
noget problem og det tog bare en time. Skibslagets ølbeholdning opbevares for tiden et

andet sted, men der var en der havde været så
flink at sætte 3 gode slæbeøl til os i opholdsrummet - tak for det!
Der vil snarligt komme mere om aktiviteter på
nausten - skib og
omgivelser.
Tak for godt arbejde til deltagerne : Søren,
Jens, Troels, Exe, Peter S., Jens Peter - og tak
for den gode stemning - det styrker det sociale
sammenhold i skibslaget.
Steen Weile
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Der hældes vand i - hun var tørstig!

Så ligger Ottar i nausten Juli 2017

38

