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Nibe Sejlklub 
 

Formand:          Michael Steglich-Petersen        tlf. 98353371  

                         E-mail: michael.steglich@orionpharma.com 
 

Næstformand:  Lennart Olsson                          tlf. 20929112 

                         E-mail: nibebrand@mail.dk 
 

Sekretær:          Michael Mogensen                  tlf.  20433043 

                         E-mail.:  michnibe@pc.dk 
 

Kasserer           Lars Rudkjøbing                       tlf. 98385513 

                         E-mail.:  rudkj@kabelmail.dk 
 

Best.medlem   Peter Altenborg                         tlf. 98339232 

                        E-mail.:  peter@altenborg.dk 
 

                        Kai Mogensen                          tlf.  98373988 

                        E- mail.:  kom@fritid.tele.dk 
 

                         Kristian Pedersen                    tlf.  70272535 

                         E-mail.:  kristian@vetallergi.dk 

 

Aktiviteteudvalg: 
                        Lennart Olsson                            tlf. 20929112 

                        E-mail: nibebrand@mail.dk 

 

Ungdomsudvalg 
                        Kai Mogensen                            tlf.  98373988 

                        E- mail.:  kom@fritid.tele.dk 
 

Klubhus 
 

Leje af klubhus (leje kun for medlemmer i Nibe Sejlklub)  

henvendelse til: Lars Rudkjøbing                       tlt. 98385513 

Nibe Sejlklub Venner 
 

Formand       Erik Møller                                   tlf. 98353730 
 

Sekretær       Ellen Nielsen                                tlf. 98352470 
 

Kasserer       Ole Asp                                         tlf. 98352546 
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Næste blad  

udkommer 
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KALENDEREN    

 

Obs!  Ny deadline for kommende 

 ”SEJLRENDE”  år 2007 
 

  nr. 4 – deadline 10. november 2007  —  udkommer ultimo november 2007 
  nr. 1 – deadline 15. december 2007   — udkommer medio januar 2008 

28-30/9 Herretur 

27/10 Standerstrygning 

27/10 Afriggerfest 

 5/10 Visens Venner 

2/11 Oles bar åbner for sæson 2007 / 2008 

12 og 13/10 Bådoptagning 

19 og 20/10 Bådoptagning 

27 og 28/10 Bådoptagning 

31/12 Nytårssoire’e 



Bestyrelsen har ordet 
 

Torsdag d 10. maj lød det triste budskab, at vort mangeårige medlem 

Villy Espensen var død. Villy døde uden forudgående varsel, hvilket 

gjorde budskabet endnu hårdere. 

 

Villy vil blive husket som den der aldrig sagde nej til at give en hånd 

med når det gjaldt og ikke mindst var Villy den, der selv tog 

initiativer når noget trængte sig på – en rigtig kammerat. 

 

Ud over at have taget sin tørn i bestyrelsesarbejdet samt i 

aktivitetsudvalget stod Villy i mange år for det praktiske omkring 

klubhuset herunder udlejning samt de daglige gøremål. Tak Villy – vi 

savner dig. 

 

Vore tanker går mod Villys kone Nina samt børn og børnebørn. 

 

Æret være Villys minde. 
 

Sejlersæsonen er i skrivende stund på sit højeste. Nok har vi haft en 

del startvanskeligheder hvad angår sejlrenden, men dette vil der blive 

taget hånd om i den efterfølgende evaluering af forløbet med rette 

vedkomne. Nuvel vi kom dog ud af Havnen, men Nibe Havns 

renomme har fået nogle triste ridser i gelcoaten, hvilket der skal rettes 

op på. 

 

Familieturen blev på trods af vejrgudernes manglende forståelse for 

vores ønsker gennemført af et par seje Nibesejlere. Heldigvis kunne 

Skt Hans aften til gengæld afvikles i dejligt solskinsvejr og for en 

gangs skyld med afkølede drikke takket være en god indsats fra rette 

sted. 
fortsættes 



Men ak, det regnfulde og blæsende sommervejr vendte tilbage og 

det i fuld styrke, så mon ikke mange har siddet våde og forblæste i 

en fremmed havn og tænkt på en timeshare lejlighed under de 

sydlige himmelstrøg. Men rolig nu – der kommer atter en sæson 

med masser af sejlads og gode oplevelser. Nogle kan muligvis 

gøre et godt køb i år! Andre kan jo glæde sig over, at 

græsplænerne er pæne grønne. 

 

Et stort lyspunkt er ungdomsafdelingen. Vi har modtaget vores to 

nye Fevajoller, og der er nu venteliste for at blive medlem som 

ungdomssejler – et herligt luksusproblem. Godt gået Bo og Kai. 

 

Med ønsket om en fortsat god og sejlsikker sæson. 

 

Bestyrelsen 

NEKROLOG…. 

 

Nibe Havns mest hjælpsomme mand, forsvandt pludselig fra os 

alle sammen! 

Især måske fra mig, jeg havde lært at sætte stor pris på Villy, og 

hans facon at være på, en virkelig rar mand, selvom at Villy  

sagtens kunne blive vred og ærgerlig over et eller andet, så 

landede vi altid, med et godt grin, og en ny aftale. 

For mit vedkommende, kan jeg sige, at jeg aldrig, aldrig, har bedt 

Villy om noget som helst, som den flinke mand har sagt nej til, 

hvis han da ikke lige skulle passe et sygt barnebarn! 

Villy Du er allerede savnet, sådan set kunne Du ikke være det 

bekendt. Du har efterladt en masse mennesker, som altid vil huske 

Dig. Håber at Du vil holde en plads ved det bord, hvor Du nu 

sidder! 

F.H. 



”Herretur” 
Information til alle  mænd  i Nibe Sejlklub !!! 

 

HUSK  week-enden den 28. - 30. september. 
  

Der arrangeres den årlige Herretur, den må du ikke snyde dig selv 
og dine venner for. 
Sidste år var vi 14 både og 44 mand af sted. Vi havde godt vejr, fik 
snakket en masse, der blev sejlet kapsejlads osv. 
Turen i år går som sædvanlig Mors rundt. 
De fleste starter fredag formiddag og sejler til Løgstør for at spise 
frokost. Derefter går det mod Thisted, hvor vi samles inde i  
inderhavnen. 
 Man sørger selv for bespisning fredag aften. Efter spisning er 
der hyggeligt samvær i bådene eller en tur i land. 
Der er skippermøde lørdag morgen kl 9,00 på kajen, der uddeles 
nødvendig morgenmedicin. 
Kl. 9,30 afgår vi samlet til Doverodde, hvor der bliver kapsejlads fra 
Vildsund til Doverodde. Vi spiser medbragt frokost samlet i klubhuset 
eller på kajen, alt efter vejret. 
Efter frokost er der samlet afgang mod Nykøbing, igen med  
kapsejlads. 
Fremme i Nykøbing bliver der arrangeret fælles spisning, antagelig 
på Morsø som sædvanlig. 
Her vil der også være mulighed for sportslige aktiviteter så som  
billard, terningspil m.m. 
Søndag morgen afgang mod Nibe. De fleste plejer at gå ind i Løgstør 
for at spise frokost. 
Sidst på søndagen ankommer vi til Nibe i spredt orden. 
 

Alle kan deltage, motorbåde, motorsejlere, sejlbåde, og hvis nogen 
ønsker det, også robåde. 
  

Tilmelding til Carsten Borup cub@privat.dk eller på                        
telefon 98 351342 senest fredag den 21. september 
 

Med sejler hilsen 
Carsten Borup 







 

Familietur til Livø 2007 
 
 

Så oprandt omsider den weekend, hvor der var proklameret 
Fællestur / Familietur til Livø. 
Vejmeldingen lovede godt nok masser af regn – men hvornår har 
en vejrudsigt sidst passet ? Og så er RIGTIGE sejlere vel heller 
ikke bange for lidt vand – vel ? For at få en lidt længere tur ud af 
det, tyvstartede Escape fredag lige efter fyraften, sammen med 
nogle venner der kom fra Gjøl i deres båd.  
 

 
Escape på vej – med Livø i baggrunden. 
 
Efter ca. 5 timers skøn sejllads med en 5-6 m/s fra Ø, lagde vi ind i 
havnen på Livø. Vi nød den flotte solnedgang og hyggede os med 
lidt mad og vin inden vi gik til køjs. 
Kl. 9 næste morgen ringede telefonen - Besætningen på Shania 
ville lige høre, om vi snart stod ud fra Nibe. De var sejlet fra 
Aalborg tidlig morgen og lå nu uden for renden og ventede på 
armadaen af Nibe sejlere. Escape var jo allerede på Livø, så vi 
kunne ikke lige fortælle hvad der foregik i Nibe. De fik så kontakt til 



Ivan, som stadig sad i klubhuset og holdt skippermøde med 
sig selv. Shania måtte sejle alene videre til Livø, da der ikke 
dukkede flere op. Ved 13 tiden anduvede Shania havnen. Så 
med lidt hjælp fra Gjøl, kunne vi nu mønstre i alt 6 personer. 
 
Og hvordan var der så på Livø, med vejret og sådan ?? 
Joee, ved 11 tiden lørdag, kom regnen og den fortsatte så til, 
at det var tid til, at finde grillen frem til aftensmaden. 
 

 
Vejret checkes ud. 
 
I mellemtiden gik vi et par gode lange ture og fik set det 
meste af øen i regnvejr. Det var en god oplevelse, hvor vi så 
en masse af øens dyreliv - bl.a. en stor gruppe Dåvildt på tæt 
hold og ikke at forglemme – et par millioner frøer/tudser.  
 
Til aften fik vi som nævnt grillen fundet frem. Heldigvis havde 
Stig grillbriketter med, da leverancen fra Nibe Sejlklub jo ikke 



nåede frem. Vi hyggede os i Læskuret på havnen, der gav 
lidt læ for vinden. Som det ses, var skuret også fint at tørre 
tøj i. 
 
 

 
 
Da maden var fortæret og det blev lidt køligere, krøb vi i ly i 
Shania. Da vi jo ikke var så mange, kunne vi alle lige være 
der, hvis vi klemte os sammen (Shania er jo ikke så stor i 
det). Barskabet viste sig at være veldisponeret, så ingen  
behøvede at gå tørstige  
derfra, da køjerne endeligt kaldte. 

    morgenkrydderen 



 
Natten var tør og stille. Ligeså var Søndag morgen. Så efter 
morgenskafning, var det tid at komme hjemad. Da der stadig 
ikke var megen vind, måtte jerngenuaen stå for tur. Lidt (ind 
imellem kraftige) byger slap vi da heller ikke for.  
 

Status for turen: Trods lidt fugtigt vejr og lille tilslutning, 
havde vi en meget hyggelig tur. Håber at se nogle flere til 
den næste Familietur. 
 
                                                                           
                                                                           
  

Med sejlerhilsen, 
 
Shania  og Escape. 
 

 

 

Den ”fyldte”  
Livø havn med  

Shania og Escape. 



 



 -  Din VVS mand  - 

Industrivej 93 
9600    Aars 
Telefon :          9862 1955 
Vagttelefon :  7026 8012 
 
Afdelinger i :  Hornum 
         Nibe 
         Østrup 

 

 



 



Nyt fra ungdomsafdelingen,  
 

juni 2007. 
 

Vinterhalvåret bød på uventede positive udfordringer for 

ungdomsudvalget. Flere forskellige, men sammenfaldende 

oplysninger og muligheder, har gjort det muligt at få realiseret et 

meget stort ønske - nye joller til ungdomsafdelingen. 

Efter en længere proces besluttede bestyrelsen for NS, at der skulle 

indkøbes 2 nye joller af typen Feva XL. En i Danmark ny 2 mands 

jolletype, som Dansk Sejlunion i samarbejde med sponsorer har lagt 

et stort stykke arbejde (og spons) i at få introduceret. Mere om det 

senere. 

 

Efter en lang vinterpause startede ungdomsafdelingen op igen d. 8 

maj. Inden sæsonstart havde der været flere henvendelser fra nye 

potentielle sejlere. Sidste års faste gruppe på 5 sejlere blev derfor 

fra start udvidet til 9. Ugen efter til 12. Siden er endnu 2 kommet til, 

så der ultimo juni er 14 tilmeldte ungdomssejlere. 

Medlemstilgangen var kærkommen, primært idet alle er mødt frem 

på baggrund af enten egen interesse eller uvildig reklame/omtale fra 

andre. Sekundært opfylder tilgangen også en (ubevidst) målsætning, 

idet investeringen i nyt grej, alt andet lige, også var tiltænkt som et 

løft til afdelingens muligheder overfor, og tiltrækningskraft i 

forhold til, de unge. 

 

De mange nye sejlere har dog også givet trænere nye udfordringer. 

Bla. Skal hver sejler jo helst have en jolle.!  

Vi har gravet langt ind i “lageret” af joller, sejl og andet grej. Det er 

med lidt held endnu lykkes at få alle på vandet på en gang. 

Desuden kan vi konstatere at der er blevet rigtig mange joller at 

holde opsyn med og hjælpe på vandet. Det er en udfordring i sig 

selv at komme hele vejen omkring og få givet den nødvendige 

hjælp, tips og ikke mindst anerkendelse til alle.  

 
 



Lørdag d. 23/6 ankom de længe ventede Feva 

joller. Længe ventede, dels pga. iveren efter 

nyt grej, men i lige så høj grad for at kunne 

tilbyde jolleplads til alle sejlere. 

Selv for de voksne kneb det med 

tålmodigheden for at få rigget jollerne. 

“Heldigvis” var der et syg barn i familien 

inden tirsdagens træning (og heldigvis ikke 

mere sygdomsplaget end han kunne klare 

nogle timer på havnen.. ☺ ), så efter en 

finpudsning af de engelske sejlertermer, stod 

jollerne klar. 
 

Og ja, de kan flyde. Og sejle. At dømme ud 

fra de første spæde erfaringer ser det faktisk 

ret lovende ud.!  

Fevaén kan sejles med storsejl og fok, hvilket 

umiddelbart er et fint spring videre fra 

Europajollen. Når erfaringen opbygges kan 

genakkeren sættes, hvilket giver rigelig med 

fald og skøder at rykke i - og udfordringer 

med at trimme sejlføringen optimalt. 

I skrivende stund er forventningerne således 

store.   

 

Vi holder snart en kort sommerferiepause i 

den ugentlige træning. I uge 31 drager 4 af de 

mest rutinerede sejlere samt en voksen til 

Hobro for at deltage i Tour De Mariager 

Fjord, hvilket vi ser meget frem til. For de          

nysgerrige kan program foto´s mv. ses på:          

http://www.tour-de-mariagerfjord.dk/  

 

Vi ser således frem til en sommer og 

efterårssæson, hvor vi forhåbentlig får masser 

af sejlertimer på fjorden. 

 

 



 

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 
 

Gert Christensen 
Jan Bolis Jensen 
Jan Lauritzen 
Hervør Galløe Nørgård 
Rene Hove 
Svend Hansen 
 
Ebbe Nielsen 
Michael Purkær 
Sebastian Kure 
Cecilie Kure 
Khristoffer Kure 
Daniel Petersen 
Cecilie Petersen 
Nanna Pedersen 
Oliver Strand 
Jonas Simonsen 
 

Nibe Sejlklub Venner 
 
Til efteråret 
ses vi i 
 
Oles Bar 
 
Hver fredag  kl.   17—19 

 

Nye medlemmer 



!!! !!!!  !!!!! 
 

Fortøjninger – igen, igen. 

 
Her ultimo juli med meget blæsevejr afslører en tur rundt på 

broerne, at mange fortøjninger er i en sørgelig forfatning. Sågar 

nogen der var slidt halvt over!!  Nogen var blot gamle reb, der 

ikke er beregnet  endsige dimensioneret til formålet. 

 

Et er skaderne på egen båd, dersom uheldet er ude, men tænk 

på nabobåden!! 

 

Forsikringen dækker ikke skader opstået grundet manglende 

omhu! 
 

Få dette bragt i orden nu og  
fremover. 

 

Michael Steglich-Petersen 

 
 



 VHF / SRC KURSUS 
 

Undervisning: 

Lørdag 27 Oktober 2007 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 17:00 

Søndag 28 Oktober 2007 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00 

 

Sted: 

T&T Radiofabrik, Porsvej 2, 9200 Aalborg SV. 

  

 

Søfartsstyrelsen afholder prøve i Aalborg Torsdag 01 November 

2007 

på Aalborg Tekniske Skole, Øster Uttrupvej 1, 9000 Aalborg. 

 

 

Prisen for kursus inkl. Lærebøger  Kr 1150,00 

(betales lørdag på kurset) 

 

 

Søfartsstyrelsens gebyr Kr. 525,00 opkræves direkte. 

 

 

Sidste frist for tilmelding er Mandag 01. Oktober 2007. 

 

 

Opgiv: Fulde navn, adresse, fødselsdag og år samt telefonnr. 

 

 

Til: Knud Dantoft, Birke Alle 23, 9200 Aalborg SV 

Tlf 98 79 10 88, 

 Email: k.dantoft@home4.gvdnet.dk 

 



Standerstrygning 

 
Lørdag den 27. oktober kl. 13.00 

 

Sejlersæsonen 2007 er nu slut 
 

Vi mødes ved klubhuset til  
standerstrygning 

 

Der vil være de sædvanlige traktementer 
 





Lørdag den  

27. oktober kl.19.00 

i klubhuset 

Menuen: en dejlig  buffet 
 

Drikkevarer  til de sædvanlige lave priser 

Underholdning og dans til  Duo-2 
Pris kr. 175 
 

Tilmelding senest den 14. oktober til: 
( NB: max 50 deltagere, - efter først til mølle princippet) 
 

 Michael Steglich-Petersen tlf. 40706946 eller  

Email.: michael.steglich@orionpharma.com 





Ole’s Bar 
 

 

Så er sejlersæsonen snart ovre, og den vil nok ikke gå ind i historien, som den 

bedste vi kan huske. Derfor er det dejligt at tænke på, at vi har endnu en sæson 

foran os – nemlig de hyggelige timer i Ole’s Bar, hver fredag. Vi kan på 11.år 

garantere en super sæson. 

 

Her kan vi genopleve alle de mange sejlture, vi har haft i løbet af sejlersæsonen, vel 

og mærket uden at blive kolde og våde (udvendig). 

 

Vi vil sikkert glemme de dårlige ture, og lige som soldatertiden, huske alle som 

rigtig dejlige oplevelser. Det et er nemlig nødvendigt, ellers tror jeg mange både 

bliver sat til salg. 

 

For at få Baren til at fungere som et spændende sted, er det nødvendigt at vi, som vi 

plejer, har nogle inspirerende bartendere bag baren. Det ville være dejligt at se 

nogle af vore mange nyere medlemmer bag baren, så kom endelig frem, og kontakt 

vor mangeårige kassere Ole Asp. 

 

Som noget nyt har vi oprettet en lille filial i Puerto Banus i Spanien. En havn der 

minder meget om Nibe, måske en anelse større. 

 



 

HUSK AT STØTTE VORE 
 ANNONCØRER 

 – DE STØTTER OS. 



Underholder på OLES BAR 

Fredag den 5. oktober kl. 18.00 
 

Der serveres let anretning og 
drikkevarer til barens sædvanlige 

attraktive priser 

 

 

”Feva” jol
lernes ank
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Lige et par ord fra 

 havnekontoret 
 

Ja så nærmer vi os så det 2 efterår i 2007 . Man må sige det har 

været en knap så god sejlersæson i år , først driller moder natur os 

med en fyldt sejlrende og de géner det nu medførte. Og så  

udeblev sommervejret, så noget rekordår bliver det ikke i år. 

 

Men vi må bevare humøret og optimismen, jeg kan sige at 

havnebestyrelsen og Aalborg kommune skal have nogle møder 

hen over efteråret, for at drøfte hvad mulige tiltag der kan gøres 

for at minimere risikoen for at vi skal opleve en sejlrende som i 

dette forår. 

 

Jeg har desværre fået mange henvendelser fra gæstesejlere, som i 

vore nabohavne får at vide at ( Nibe kan man ikke sejle ind i år). 

Det er jo voldsomt overdrevet og usandt. Det er vi selvfølgelig 

kede af,  jo det har været ekstremt i år for Nibe. Men det har det 

også for rigtig mange andre havne i år. Jeg ville mene det var 

bedre at støtte hinanden lidt, i stedet for at rakke ned på hinanden, 

jeg kan ikke tro de aktuelle havne får flere besøg selv af den 

grund. 

Fortsættes næste side 

 



Vi kan håbe på lidt bedre sejl-vejr her i sensommeren, så skuderne 

kan blive luftet lidt, inden de skal på land igen. 

 

Fælles– bådoptagning 

 

Bliver i år følgende datoer: 

 

Fredag D. 12/10 

Lørdag D. 13/10 

Fredag D. 19/10 

Lørdag D. 20/10 

Fredag D. 27/10 

Lørdag D. 28/10 

 

Vognmanden har mulighed for at der kan blive en hverdag i 

efterårsferien i uge 42 , 

hvis der er tilslutning til dette. 

 

 

Listerne vil som sædvanligt blive lagt frem i mellemgangen ved  

havnekontoret midt i september 

 

Jeg holder Ferie fra D. 15/9 til 3/10. 

 

Venlig Hilsen 

Havnekontoret 

Kim Nysom 

Nibe Havn 
 

 tlf.: 98 35 30 25    
Email.:  havnekontoret@nibe-havn.dk 

 

WWW.nibe.havn.dk 







 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BÅDPLADSER 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 
 

 

Brugsret til pladser: 
3,0 X 12,5 M     kr.   8000,- 
3,5 X 12,5 M     kr. 10000,- 
4,0 X 15,0 M     kr. 12000,- 

 

Evt.  leje (årlig) 
3,0 X 12,5 M     kr.   3000,- 
3,5 X 12,5 M     kr.   3500,- 
4,0 X 15,0 M     kr.   4000,- 

 

Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk 
 

Henvendelse til havnekontoret - tlf. 98 35 30 25 
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