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13. Februar Knob, stik & splejsning 

26. Februar Bådmesse Frederecia 

3. Marts Generalforsamling i  
Havneforeningen 

10. Marts Generalforsamling: 
Nibe Sejlklub 
Nibe Sejlklubs Venner 

12. Marts  Bevis til Kanalsejlads 
30. April Standerhejsning 
30. April Standerhejsningsfest 
   

KALENDEREN    



Godt nytår 2005. 
 
Atter engang kan vi byde et nyt og uspoleret år velkommen. Nogle med 
spænding og forventningen helt i top til det nye og uprøvede og andre med 
en resignerende holdning. 
Hvilken holdning vi hver især indtager, afhænger vel nok af de erfaringer vi 
har gjort os på mange måder. Og hvad der er klogest, er vel nærmest umuligt 
at give et entydigt svar på, idet vi mennesker er så forskellige. Hvad, der er 
godt for én, er skidt for en anden. 
 
At bringe Nibe Sejlklub ind i en større global sammenhæng vil nok for mange 
føre for vidt. Men alligevel…. 
Allerede inden det nye år var startet var vi vidner til en ud af utallige 
katastrofer, som i dag berører mennesker, hvad enten den er forårsaget af 
naturen eller mennesket selv. Afstande er ikke længere afgørende for 
deltagelse i de begivenheder, der med et slag ændrer menneskers tilværelse. 
Man berøres enten fordi man havde været på stedet, -at man kender familie/
venner, der havde været på stedet, eller blot erkendelsen af, at man som 
person ikke på nogen måde er fredet for disse uhyrligheder, der i vore dage 
er blevet så aktuelle. 
 
Det er ikke et ukendt begreb, at man har behov for at ”rykke sammen”, når 
usikkerheden tager over. 
Men med hvem? 
Her mener jeg, at vor sejlklub kan spille en ikke uvæsentlig rolle. Her har vi et 
refugium i gode medlemmers, kammeraters og venners lag. Et sted hvor vi 
kan mødes og udveksle synspunkter af enhver art, og hvor vi for alt i verden 
får bekræftet,- at vi lever! 
 
2005 bliver året, hvor vi desværre må tage afsked med vor afholdte 
havnefoged Knud Erik Larsen og hustru Else Marie. Knud Erik og Else har i 
de forløbne år i den grad sat sit markante præg på Nibe Lystbådehavn med 
ildhu og entusiasme.  
Jeg vil på egne og medlemmernes vegne overbringe en STOR TAK og held 
og lykke i fremtiden med håbet om at se jer som flittige gæster i Nibe 
Sejlklub. 
Kim Nysum er blant mange ansøgere udtaget og ansat som ny havnefoged. 
Et stort VELKOMMEN skal lyde med håbet om et fremtidigt godt samarbejde. 
 

Formanden har ordet 



Standerhejsningsfest 
d. 30 april kl. 19:00 

i klubhuset 
 

Levende musik 
3 retters mad + natmad 

kr. 200,00 pr næse 
 
 

Tilmelding senest d. 24 april til: 
Willy Espensen tlf. 98 35 16 87 
eller 
Lars Rudkjøbing 98 38 55 13 



Et er et søkort at forstå  
Føljeton´en uden ende  -  eller er den? 

Igen i år ville vi forsøge, at fortsætte den praktiske del af Sejlerskolen 
med teoretisk indlæring af disciplinen, også ”at sejle” ved 
skrivebordet. 
 
Spændte var vi  -  havde vi efterhånden støvsuget ”området” for 
videbegærlige personer af blandet køn, der  ville udvise interesse for 
at gebærde sig ud i navigationens svære kunst? Er vi ved at drukne i 
vor egen succes? 
 
I år var vi endvidere blevet ”påduttet” en ny konkurrent i samme 
disciplin, AOF-Nibe havde forberedt et tilsvarende kursus!!! (der dog 
ikke kunne samle hold) 
Vi havde ingen forhåndstilmeldinger og Michael og jeg ventede 
utålmodigt under vor Introaften. Da der var gået ca. ½ time var 9 
potentielle deltagere dukket op  -  lidt skuffende. Ved 1. 
undervisningsaften var tallet reduceret til 6 og efter 2 aftener udvidet til 
7. 
Men de ”relativt” få deltagere til trods hersker der en fremragende 
”intim” stemning, hvor den koncentrerede arbejdsindsats er sat i 
højsædet, så vi bliver stadig sat på alvorlige prøver under vore 
lektioner. 
 
I skrivende stund er jeg ved at forberede lektion 9, der omhandler 
DEVIATION!!!  Alle deltageres mareridt  -  endnu. Vi har skøjtet rundt i 
strøm, afdrift og misvisning. Lanterneføring giver anledning til mange 
sjove indfald. Søvejsregler hænger dem ud af halsen. Prøven sidste 
gang satte adrenalinet i gang  -  men det er vort indtryk, at alle stadig 
giver de sidste 12 – 15 lektioner + den afsluttende eksamen en 
chance. 
 





Widste du, at klubben har en hjemmeside:  
www.nibe-sejlklub.dk ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er der rigtig mange muligheder for at finde masser af gode informationer 
og billeder fra klubben - ja hele verden, faktisk. 
  
Klik på punktet Klubben, og du finder bl.a.: 
 
Formandens egen klumme med opbyggelige ord og tanker. 
 
Du kan også se klubbens kalender for resten af året. 
Samme sted kan du se, om klubhuset er optaget. 
 
Vedtægter og referater findes også her, ligesom du kan se VIP’erne. 
 
Bag punktet Sejlerskolen skjuler sig kursusoversigten for hele året – og du 
kan tilmelde dig online til alle kurserne – og se, hvem du skal på kursus med. 

Www wadfornoget? 

Standerhejsning 
 

Vi sætter standeren  d. 30 April kl. 13:00 



OBS! 
 

DER ER STADIG LEDIGE PLADSER 
TIL  

BÅDMESSE I FREDERECIA 
 

START KL 8:00 
MEDBRING KAFFE/TE 

RESTEN KLARE VI 
TILMELDING TIL 

LARS RUDKJØBING 98 38 55 13 



Ungdomsafdelingen 

Så skal undervisningen i gang igen efter jul og nytår - stormen har lagt 
sig indtil videre og vores undervisnings lokaler står endnu. 
Inden vi gik på juleferie, nåede vi omkring emner som - hvorfor flyder 
en båd?-  og vi fik konstateret at 3 mand i en 420 jolle svarer til ca 50 
mennesker om bord i en helmsmann! - så det er ikke lige gyldigt hvor 
man sidder, heller ikke en i en helmsmann. 
 
Vi starter med at lære lidt om knob og stik og andre nyttige ting man 
kan lave med et rigtigt stykke reb. Efter det skal vi have to  gange 
mere hvor vi taler sømandskab, hvordan vi kommer ind og ud af 
havnen, hvornår vi sejler ud af havnen og hvornår vi ikke gør det.  
Jeg vil opfodre jer til at kigge ind på vores hjemmeside hvor vi i 
ungdoms afdelingen har fået helt vores egen side. Hvis i har ideer, 
links, billeder eller andet som i mener der skal på siden så kom 
endelig og sig til. Siden hedder http://www.nibe-sejlklub.dk/ 
og i menuen klikker i på ungdomsafdelingen - det er vores side. 
 
håber at se jer igen til en gang snak om sejlsport de næste tirsdage 
inden vi skal ud og sejle igen. 
 
Hilsen  
Michael 





NIBE SEJLKLUB 
 

BRYGGEN 67. 9240 NIBE. 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
 

Torsdag, den 10. marts 2005, kl. 1930. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab 2004. 
4. Forelæggelse af budget 2005. 
5. Fastsættelse af kontingent 2005. 
6. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen og bekendtgøres på Nibe 
Sejlklubs hjemmeside samt på opslagstavle i klubhuset senest 8 dage 
før generalforsamlingen). 

7. Valg af kasserer. På valg er Jes Holm Jacobsen (modtager genvalg). 
8. Valg til bestyrelsen. På valg er Michael Steglich-Petersen, Jens Borre 

(modtager genvalg) og Willy Espensen (modtager ikke genvalg).  
9. Valg af 2 suppleanter (siddende supleanter: 1. Kim Ilberg 

Christensen, 2. Bjarne Dam Johansen). 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (siddende revisorer/

suppleant: Børge Nygaard, Jens Anthon Røjen og Michael 
Mogensen). 

11. Valg til aktivitetsudvalg ( siddende udvalg: Lis Nielsen, Pia 
Andersen, Sussie Søndergaard, Jørn Abildgaard og Lars Rudkøbing. 

12. Valg til ungdomsudvalg (siddende udvalg: Carsten Toudal, Jens 
Bach Christensen, Torben Graae og Ivan Andersen). 

13. Eventuelt. 
 
Vi håber på et stort fremmøde – Sejlklubben er vært ved en bid brød og en øl/
vand efter generalforsamlingen 
 

VEL MØDT 
 

BESTYRELSEN 



Nibe Sejlklubs Venner 
 
 
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset: 
 

Torsdag, den 10. marts 2005  -  kl. 18.30 
 
 
Dagsorden: 
 

1. valg af dirigent 
2. formandens beretning 
3. regnskabsaflæggelse 
4. fastsættelse af kontingent for året 2005 
5. behandling af indkomne forslag 
6. valg af bestyrelse: 
 

på valg: Erik Møller 
  Ellen Nielsen 
  

7. eventuelt 
 
 
 
 
på bestyrelsens vegne 
 
Erik Møller 
formand 



NIBE LYSTBÅDEHAVN 
Havneforeningen 

  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
 
Under henvisning til vedtægternes par. 13 indkaldes herved til ordinær 
generalforsamling. 
 
TID     :     TORSDAG DEN 3. MARTS 2005  -  KL. 19,30 
 
STED    :     NIBE SEJLKLUBS KLUBHUS  -  BRYGGEN 67 
 
 

D A G S O R D E N 
 
1.   Valg af dirigent 
2.   Bestyrelsen aflægger beretning 
3.   Regnskab 2004 til godkendelse 
4.   Budget 2005 til godkendelse, herunder fastsættelse af  kontingent 
5.   Behandling af indkomne forslag   
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer, samt  
      suppleanter herfor 
  På valg til bestyrelsen er: Ole Asp 
     Sv. E. Pedersen 
     Henning Wieben 
 
  På valg som revisorer er: Bent Hoff 
     Børge Nygaard 
 
  På valg som suppleanter er: Bjarne Damm Johansen 
      Flemming Hilfling 
 
7.   Evt. beslutninger til godkendelse i NIBE LYSTBÅDEHAVN S/I 
8.   Orientering fra og evt. forslag til NIBE LYSTBÅDEHAVN S/I 
9.   Eventuelt 
 
 



Skål og godt nytår til alle 

Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
Også i år bydes der på en "enkelt" øl og et stykke brød - så 
bestyrelsen siger VEL MØDT. 
 
 
 
Nibe, den 1. februar 2005 
p.b.v. 
 
 
Ole Asp 
formand 



 

 
 
Bevis til Kanalsejlads 
Oplev Europas smukke kanaler og floder. I flere lande 
kræves der ”papir” for at sejle på de europæiske vandveje. 
 
 
 
 
Instruktør: Ole Asp tlf. 9835 2546 
Tilmelding: sejlerskolen@nibe-sejlklub.dk  
eller tlf. 9835 2240. Senest d. 02.03.05. 
Tid/ Sted: Nibe Sejlklub, klubhuset.  
Lørdag den 12. marts 2005  kl. 09.00 – 15.00 
Pris: Følger. 

 
 
Sejlads for juniorer 
Det er sjovt at sejle – prøv det selv. Er du fyldt 8 år starte 
du i juniorafdelingens optimistjoller. Når du bliver mere øvet 
 kan du komme over i større joller. 
 
 
Instruktør: Michael Møller, Jens Bach,  
 Ivan Andersen. 
Tilmelding: sejlerskolen@nibe-sejlklub.dk eller 
 tlf. 9639 9566. Senest d. 05.04.05. 
Tid/ Sted: Nibe Sejlklub, slæbested v/klubhus. 
 Hver tirsdag.  Første dag den 12. april 2005    
 kl.18.00 
Pris: kr. 225,00 

Sejlerskolen 

 

Sejlerskolen 

 



 
 
VHF / SRC kursus 
Det nye digitale VHF er fremtidens maritime kommunikations 
middel. Godt for sikkerheden, men desværre betyder det 
samtidigt at dit gamle VHF bevis ikke er gyldigt til VHF/SRC. Bliv 
opdateret, og snak lovligt og korrekt på digital VHF. 
 
 
Instruktør og tilmelding: k.dantoft@adr.dk eller Knud 
Dantoft tlf. 9879 1088 
Tid/ Sted: Vestre Bådelaug.   
Lør. 30 april og Søn. 01. maj, 2005 kl. 08.00. 
Prøve den 03. maj 2005  
Aalborg Tekniske Skole. 
Pris: kr. 1050,00 inkl.  
lærebøger + prøvegebyr kr. 525,00. 

Sejlerskolen 

 

 
 

Knob, Stik & Splejsninger 
Lav din egen abehånd. Eller måske er interessen mere mod 
dobbelt halvstik om egen part,- eller nye splejsninger? Begge 
dele er sjove og nyttige at kunne. 
 
 
 
Instruktør: Havnefoged Knud Larsen tlf 9835 3025 
Tilmelding: sejlerskolen@nibe-sejlklub.dk eller  
tlf. 9835 2240.  
Tid/ Sted: Nibe Sejlklub, klubhuset.  
Søndag den 13. februar 2005 kl. 13.00 – 16.00 
Pris: Gratis. 
. 

Sejlerskolen 

 





Dagen derpå 



 

Nibe Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben. 
Vi håber i vil befinde jer vel, og ikke mindst at vi vil se jer til de mange 
arrangementer der bliver afholdt i løbet af året samt i ”Oles Bar”. 

Nibe Sejlklub 
Poul Erik Allertoft 
Ole Vestergaard 
 
 
 
 

Nibe Sejlklub er medlem af: Dansk Sejlunion 
Danmarks Tursejler Forening 

Nye medlemmer 





Sommerferien 2004 

Jens, Finn og jeg startede turen til Telemarkskanalen med at sejle til 
Hals her overnattede vi og fortsatte dagen efter til Skagen. Alt var 
optaget i lystbådehavnen så vi lagde os ind på en kutter plads. Her 
blev vi bedt om at flytte over i industrihavnen. Vi kom til at ligge så 
langt væk fra toiletterne at vi blev nødt til at gå ½ time  
før vi skulle. En udmærket motion. 
Næste dag stod vi tidligt op. Der var diset og rigtig dårligt vejr. Jeg 
havde besluttet mig til at tage færgen uanset vejret. Jens og Finn 
fulgte mig til toget som kørte til færgen i Frederikshavn. Sejlturen over 
var ikke noget at skrive hjem om. Ved 14 tiden ringede Finn at nu var 
de på vej.  Fremme i Larvik blev jeg modtaget af Annie og Henning. 
Da vi kom om bord på Tango, som lå i en lille havn ikke ret langt fra 
færgelejet, var der dækket op til middag (kl. var ca.22) og Henning 
serverede en af sine lækre hjemmekomponerede retter. Mens vi sad 
og hyggede os ringede Finn at de havde vrøvl med motoren så de ville 
ikke være inde til den tid de havde sagt. I stedet for at blive oppe for at 
vente, stillede vi vækkeuret. Da det ringede var jeg vågen med det 
samme og oppe, idet jeg kigger ud ser jeg Margrethe som en stor 
skygge glide ind i havnen mod os. Dejligt at de var godt i havn. Hvad 
der var sket med motoren var de ikke helt klar over, men det fandt vi 
ud af senere. Vi fik en godnat øl og gik til køjs. Hvad vi ikke kunne vide 
på daværende tidspunkt, var at der forude ventede os 3 uger med højt 
solskin og 25 -30 gr. 
Efter en god nats søvn spiste vi morgenmad sammen og planlagde 
dagen. I første omgang sejlede vi til Tordenskjoldsbugten som ligger 
½ times sejlads fra Larvik, her blev vi så enige om at sejle videre til 
Paradisbugten og det er som at komme i paradis inde i denne lille 
smukke bugt. Men inden skulle vi gå så gruelig meget igennem. Annie 
og jeg var ikke meget for at sejle ud for der var temmelig høje søer 
derude, og vi piger syntes at det var en meget ubehagelig tur, men 
lige pludselig efter nogle timers sejlads kom vi ind i et meget smalt 
stræde, her sejlede vi imellem klipper hvor de smukkeste sommerhuse 
ligger. (Til sommerhusene kommer man kun med båd.)   Indsejlingen 
til Paradisbugten er næsten ikke til at få øje på, på afstand ser det den 
ud som om der ikke er plads til at sejle ind; men det er der. Da vi 



kommer ind er der plads i indsejlingen her fortøjer vi Margrethe til 
klipperne og Tango uden på. Nordmændene kommer straks hen for at 
hjælpe til. Nordmændene er et meget flinkt folkefærd, det kommer vi til 
at mærke flere gange på turen. 
 
Paradisbugten er som sagt et dejligt sted, solen skinner og vi sidder 
agter med en drinks og glæder os over at være i roligt farvand resten 
af turen. Vi beslutter os til at tage lidt ”hjemmefra” grillen kommer op 
på klippen og vi dækker bord på den bare klippe. Tallerkner og glas 
står lidt skråt men det er kun Jens der vælter sit glas; men det tager 
klippen jo ingen skade af. Rundt omkring os sidder der andre par, 
nogle alene og flest med børn. De voksne sidder og snakker, læser 
eller spiser. Det pudsige er at der er ikke særlig meget larm, selvom 
børnene springer i vandet, lige ved siden af hvor vi sidder og der er 
ingen voksne der hele tiden siger ”pas nu på”, der er heller ingen der 
skælder ud. Pludselig får vi øje på noget i vandet, det er ikke et barn. 
Er det en hvalros? Nej heller ikke, det er Henning, han havde også 
fået lyst til at lege. Tilbage på bådene igen bliver petroleumslampen 
og stearinlysene tændt og vi hygger os i et par timer inden vi går til 
køjs. Roen sænker sig over bugten og der høres kun en hyggelig 
summen fra bådene omkring os, den bliver kun brudt af lidt høje 
barnestemmer – hyggeligt og godt.   
 
Næste dag sejlede vi over til Brevik. Her skulle Tango afmastes, et 
stort arbejde, men de var tre store og dygtige mandfolk, som klarede 
det til ug. Og for at de kunne få fred blev Annie og jeg udstyret med 
dankort m.m. Byen ligger meget smukt, stejlt op fra fjorden. Bag ved 
byen ligger indkøbscentret og her fik vi hævet penge så vi kunne få 
handlet ind til de næste par dage. Vi havde aftalt at morgenmaden 
spiste vi hver for sig og resten af måltiderne spiste vi på skift, sådan at 
hver båd havde hver anden dag fri. Det bevirkede at vi glædede os til 
at se hvad vi hver især fandt på af spændende mad. Fiskekager blev 
en yndet spise, det er en slags fiskefrikadelle. 
Efter en tur igennem vekslende landskaber fra barsk industri, blide 
landskaber til store skovstrækninger, nåede vi til den første sluse som 
ligger ved Skien  ( Henrik Ibsens Fødeby ) En by med ca. 50.000 
indbyggere. Slusen havde lukket, så vi måtte overnatte nedenfor. 
Næste morgen blev vi vækket tidligt, da der skulle flådes noget 
tømmer igennem slusen. Oppe på ” øverste etage” af byen kom vi 



igen til kaj. Vi fik alle et bad og bagefter var vi en tur oppe i byen.  
Henning  og  Finn fik, syntes de selv, en rigtig god ide, de ville til 
næste år lave et tøjstativ med tøj , som vi  har fortrængt vi har. Så 
behøver vi ikke at gå i butikker uden at det er højest nødvendigt. 
 
Tilbage fra byturen sejlede vi videre, endnu en smuk tur, landskabet 
tog sig ud i al sin pragt, her meget smukt med høje fjelde, store skove 
med træer i alle mulige grønne nuancer, fra skovene skifter landskabet 
over i landbrugsarealer, hvor markerne går helt ned til vandet og hvor 
gårdene ligger med deres røde farver, der passer perfekt ind i naturen. 
 
Fremme og igennem den næste sluse lagde til kaj lige oven for. Der 
var meget varmt og der var rigtig mange, lokale børn der badede lige 
bag ved vore både, det gør de også selvom vi ligger lige ved 
udsejlingen fra slusen, hvor der hele tiden er trafik. Efter en god 
middag sidder vi ude agter og hygger os. Ved nitiden skal faget 
stryges og Annie tager sin trompet frem og spiller reveillen, så godt at 
næste morgen får hun roser fra beboerne i huset lige oven for hvor vi 
ligger. Samme aften er der en stor båd, der går på grund over på den 
anden side. Den bliver hjulpet fri af den lokale skraldemand, i båd, det 
viser sig at det er et dansk skib med en del unge ombord.   
    
Vores mål er at nå op til Dalen som ligger, så langt inde kanalen som 
vi kan komme; men inden skal vi igennem flere sluser, de første sluser 
vi skal igennem er automatiske og de sidste bliver åbnet og lukket 
med håndkraft. Mandskabet ved sluserne er nogle ualmindelige søde, 
hjælpsomme unge mennesker. 
 
Der er ikke mange såkaldte almindelige havne men derimod 
naturhavne hvor vi kan binde os til klipperne, spise en god frokost og 
springe på hovedet i for at bade, det er nu mest Henning og Finn der 
springer, Annie og jeg bruger Badestigen og Jens ser på. Vi havde 
håbet på at Jens kunne nå at komme med til Dalen, men desværre. Vi 
blev så enige om at bare han kom med til Lunde som er en lille 
hyggelig naturhavn der ligger lige oven for en sluse og ved slusen er 
der en beværtning vor der kan købes kaffe, øl og lidt mad. Der er 
temmelig langt op til selve byen så vi tog en cykel med da vi skulle op 
for at se hvornår og hvordan Jens kunne komme hjem. Da vi havde 
fundet ud af det, gav Jens en fadøl på en fortovsrestaurant, og som 



sædvanlig blev vi overrasket over vor dyre øl er i Norge. Hjemme i 
bådene igen lavede vi afskedsmiddag for Jens og hyggede os i et par 
timer inden Jens blev fulgt til toget af Henning og Finn. Jeg fik rigtig at 
mærke at Jens var taget hjem, for nu er det mig der skal til at hive i 
tovene inde i sluserne. Det ene sted hvor vi skal sluses op er der 5 
kamre det kan godt mærkes i musklerne bagefter. 
Ofte lægger vi os også uden på en klippe, når vi skal ind for at have 
frokost og så kan jeg jo ikke bare stå og se på, når Jens ikke er med 
mere. 
 
 På turen op til Dalen overnatter vi i nogle små havne her er ikke 
særlig mange faciliteter og der er lidt primitivt. Vi har købt fiskekort og 
vores drøm er at fange en laks, bare en, som vi kan tilberede over 
grillen. Men uanset om Henning gik ud hver aften og smed 
fiskestangen ud, engang imellem fulgt af os, lykkedes det ikke at 
fange en eneste. På turen op opdagede jeg at jeg havde mistet mit 
dankort, så nu er det slut med at købe ind, jeg skal i hvert fald til at 
spørge om penge først. 
 Dalen er et smukt sted, hvor der ligger et smukt gammelt hotel, 
bygget i kinesiskstil og når vi kommer ind er det som at komme ind på 
et gammelt engelsk herresæde. Vi blev enige om kun at kigge, ikke 
spise. 
 
 På turen op igennem kanalen fandt vi ud at motoren heldigvis ikke var 
gået i stykker; men at der var kommet et stort stykke tov i skruen. I 
Dalen lånte vi kranen på havnen og fik hjælp af to lokale mænd igen 
bevis på nordmændenes hjælpsomhed, de fik to flasker rødvin og så 
var det betalt. Vi skulle tilbage samme vej, men overnattede nogle nye 
steder, bl.a. kom vi til en øde kanalbrygge som lå op til en skov. Da 
bådene var lagt til gik Henning og Finn op for grave efter orm og Annie 
og jeg satte os godt tilrette på agterdækket for at nyde roen og den 
smukke natur, pludselig hører vi støj bag os og kan se noget bevæge 
sig i skoven lige oven for vor vi ligger, er det en elg? Nej det er 
såmænd først, Finn og bagefter Henning der kommer til syne, og på 
afstand kan de godt have en smule lighed med et par elgtyre.  
Et andet sted ligger vi til på en lille ø. Her går mændene også på 
opdagelse, i første omgang går de vild, men efter et stykke tid kommer 
de tilbage med Kantareller og Carl Johan. Svampene bliver senere 
brugt i en af Hennings gryderetter, vi overlevede. Tilbage i Brevik skal 



Tango have mast på igen. Nu kan hun være sig selv bekendt igen, 
uden mast ligne hun en lille pige hvis pandehår var klippet alt for kort. 
Oppe i banken havde de mit dankort, så jeg var meget glad. Endnu en 
tur i Paradisbugten og så ud i det store vand igen. Fra den næste 
havn tog vi piger bussen til Stavern, og da vi var kommet ombord igen 
sejlede vi over i Tordenskjoldsbugten. Vejret var stadig meget varmt 
og vi brugte feriens næstsidste dag til at bade, dase og nyde den 
smukke dag og endnu smukkere aften det kan ikke beskrives men 
skal opleves. Den sidste dag sejlede vi ind til Larvik. Her skulle vi 
mødes med Erik og Jens som kom for at sejle med hjem; da Annie og 
jeg ville tage færgen hjem, Erik fik ved samme lejlighed bragt sit 
sejlerunderskud ned. Efter nogle hyggelige timer ude agter gik vi til ro 
for vi skulle alle tidligt op næste dag Vi stod op til vindstille og noget 
tåget vejr. Da vi sejlede ud af havnen lettede tågen og vi kunne se 
Tango og Margrethe ude til styrbord. Vi var på vej hjem efter tre dejlige 
uger med meget sjov og grin og rig på gode oplevelser.      
    
                                                                                                                                                                    
Ellen Marie 





Hvor nødigt vi end vil, er vi nødt til at se det i øjnene. Vores 
havnefoged - Knud - stopper.  
 
8 år blev det til. 8 år med en enorm arbejdsindsats, engagement og 
pligtfølelse, der vil tage pusten og lysten fra de fleste.  
Men ikke for Knud. Lysten har drevet værket.  
Og selv om han nok ikke vil indrømme det - så er det kærligheden til 
havet, bådene, menneskene, de store og små ting der har været 
brændstof, og givet os andre  så mange gode oplevelser sammen 
med Knud og hans søde hustru Else. 
 
Der kan sikkert skrives bøger om Knud´s virke med skibe, havne og 
søulke. 
 
I næste nummer af Sejlrenden vil vi prøve at fortælle bare lidt af de 
oplevelser og anekdoter med Knud, vi her på Nibe Havn har været 
vidne til. 

En epoke på havnen er forbi 
En ny skal til at begynde 



Vores nye havnefoged 
Kim Nysum 

 
 
 
Sejlrenden vil gerne være først med at præsentere vores ny 
havnefoged. 
 
Kim er ansat i et opløb med 88 ansøgere. 
Dåbsattesten siger 43 år. Bosiddende i Brøndum ved Løgstør. 
Sin uddannelse som tømrer kommer helt sikkert til udfoldelse her på 
havnen, ligesom Kim´s baggrund som sejler får god fylde. 
 
Nibe Sejlklub og Vennerne siger hjertelig velkommen. 
 

Så er det kommet 
 
Nibe Sejlklub nye profiltøj. 
Og det er flot. Bestyrelsen skulle vælge mellem en billig serie, eller en 
kvalitetsløsning, der var lidt dyrere.  
Heldigvis faldt valget på kvalitet. Der er to modeller at vælge imellem.  
En Polo Shirt og en T-Shirt. Flot rød med klubbens logo på forsiden. 
 
Vær med til at synliggøre Nibe Sejlklub. Gå med trøjerne på havnen, 
eller når i er på vandet. 
 
Kan købes i Fredagsbaren, eller ved et bestyrelsesmedlem. 







Godt Nytår 
som allerede er et nogle uger gammelt. 
Vejrmæssigt har vinteren temperaturmæssigt, indtil nu ihvert-fald, været 
gunstigt for havnefo-geder, der, af hensyn til de forskel-lige frost-følsomme 
installationer, især ”anti-is-boble” systemet, helle-re ser en grå og regnfuld 
vinter med et par plus-grader end en høj, blå himmel med klar frost og 
isdækket havnebassin. 
Lørdag, den 8 jan. indbød Havneforeningen til den årlige ”Nytårskur” som 
påskønnelse af det frivillige arbejde, der lægges af mange medlemmer og 
medens vi nød veltillavet mad og velskænket øl/vin i sejlklubbens klubhus 
oplevede vi en kraftig storm. så en del gæster for alvor måtte tage hjem med 
”en ordentlig blæser på”. 
Desværre anrettede stormen en del skade på havnen, især tegltagene og 
”løsøre” på vinterstandpladsen, enkeIte både væltede og vore opstaldede 
campingvogne lå hulter til bulter. Det er mit indtryk, at de nyetablerede skure 
afbødede de værste følger, så også af den grund er de velkomne. 
Bådene er rejst op , tilsyneladende uden meget alvorlige skader, men det 
vurderes af den enkelte bådejer i forhold til forsikringsaftaler. 
 

 
 

NS-klubstandere 
Udleveres som sædvanligt (generøst) til NS-medlemmer fra havnekontoret 
 
Røde/grønne skilte 
Der er mange ting at samle op i havnen efter blæsevejr, og forleden dag 
bjærgede jeg et nydeligt rødt plastskilt, i samme dimensioner som de øvrige, 
og anbragte det op af væggen i kontoret. Senere på dagen kom jeg til at 
vælte skiltet, og det var ligeså nydeligt rødt på den anden side!!!!, den går 
ikke, hvis vi skal have respekt om markeringerne. 
Ejeren, der naturligvis gerne vil bruge en del af den resterende vinter til at 
male den ene side grøn, kan afhente skiltet på havnekontoret. 
 
Søsætning(er) 
Følgende tidspunkter for fælles søsætning er aftalt med vognmand Rytter: 
 
Fra: 
Den lille hal:  Fredag, 01 apr 
 
Den grønne hal: Lørdag, 02 apr 
 
Pladsen (1): Lørdag, 16 apr. 
 



Pladsen (2): Lørdag, 30 apr. 
 
 
Vognmandens priser er uændrede: 
Løft fra kajen   kr. 275,- 
Under 4 T fra pladsen kr. 350,- 
Over   4 T fra pladsen kr. 450,- 
Fra den grønne hal  kr. 550,- 
Beløbet betales kontant eller pr check til havnefogeden umiddelbart efter 
søsætning 
Lister for tilmelding til søsætning fra pladsen, samt generel information vil 
blive ophængt ved havnekontoret 
 
De hævdvundne regler for fælles søsætning er: 
 
• Start kl 0800 
 
• Der forudsættes en høj grad af gensidig hjælpsomhed 
 
• Rækkefølgen afgøres af hav-nefogeden og vognmanden, men følger så 

vidt mulig de påtegnede lister. 
 
• Pladsen efterlades ryddelig, stativer, bukke, klodser o.lign. samles og 

mærkes bådens navn. 
Ikke-mærket grej skrottes 

 
Vær opmærksom på, at de aftalte tidspunkter for søsætning  vanske-liggør 
samtidig brug af mastekran 
 
I løbet af kort tid hænger jeg kasketten på knagen og bliver forhåbentlig en 
glad frivillig søsportsmand, der trasker rundt på havnen og er så klog, som 
bare p....., ligesom alle I andre. 
 
Jeg mødte i havnen i 1996, spændt som en forfortøjning ved højvande, fordi: 
1. Jeg skulle have en forening som arbejdsgiver 
2. Jeg skulle have et par hundrede nye venner 
3. Jeg skulle prøve at gøre en praktisk indsats på havnen 
 
ad 1. Det har været pragtfuldt at samarbejde med engage-rede, 

motiverede bestyrel-sesmedlemmer, som bruger Deres fritid på en 
selv-valgt livsform. 

 







 

     Email: NIBEHAVN@POST6.TELE.DK. 

Afs: Nibe Sejlklub 
       Bryggen 67 
       9240 Nibe 


