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KALENDEREN    

 

Obs!  Ny deadline for kommende 
 ”SEJLRENDE”  år 2008 

   
  Nr. 1 - deadline  15. december 2007   -    udkommer medio januar 2008 
  Nr. 2 - deadline  15. marts 2008          -    udkommer medio april  208 

  Nr. 3 - deadline  15. august 2008        -     udkommer ultimo august 2008 
  Nr. 4 - deadline   5. november 2008   -     udkommer ultimo november 2008 

 

31/12 Nytårssoire’e   kl. 16.30 -  17.30 

 
År 

 
2008 

9/2 Regattaskydning 

6/3 Generalforsamling Havneforening 

13/3 Generalforsamling Sejlklubbens Venner 

13/3 Generalforsamling Nibe Sejlklub 

26/4 Standerhejsning 

26/4 Tilriggerfest 

5/5 Introduktionsmøde  til                        
Dueligshedsbevis 



 

 -  Din VVS mand  - 

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



Bestyrelsen har ordet 
 
Endnu en sejlersæson er slut. Man kan fristes til at sige – endnu før den  
begyndte. 
2007 vil nok blive husket som det år, hvor en del både blev meget tilgroede. To 
faktorer blev bestemmende for aktiviteterne på vandet. 
 
Den alt for langsommelige udgravning af sejlrenden, der bl.a. skyldtes en meget 
stor tilsanding samt enkelte alvorlige uheld, perioder med dårligt vejr men ikke 
mindst manglende erfaring i håndtering af opgaven heriblandt flytning af fartøjet 
til andre uddybningsaftaler for den nye Aalborg Kommune, lagde ud. Da der 
endelig var ”hul” igennem gjorde de mange lavtryk med masser af regn og blæst 
deres til, at mange nødigt vovede sig ud og i givet fald så blot for få dage. 
 
Vejret kan vi ikke gøre så meget ved – blot forholde os til det, men det 
forgangnes års forløb med udgravningen af sejlrenden må ikke gentage sig. Det 
bliver for ”dyrt” for os alle. 
 
Vi kan så i stedet glæde os over, at interessen for vores sejlklub er i fortsat vækst 
og ikke mindst i Juniorafdelingen. Indkøbet af Feva XL jollerne samt Bo og Kais 
angagement og visioner i og for afdelingen  har medført, at der nu kan blive  
behov for flere voksne hænder til såvel endnu en træner som medhjælpere  
dersom afdelingen skal videreudvikles. 
 
Under alle omstændigheder er de fleste både nu på land og det meste grej er i hus 
– en kraftig opfordring skal dog lyde nemlig, at de sidste maste bliver anbragt i 
masteskurerne og ikke som sidste vinter at overvintre på plænen. Det er ikke 
rimeligt at andre skal være vidne til sådan en ligegyldighed. 
 
Jul og nytår nærmer sig p.t. med raske skridt og lad dem bare komme for så går 
vi nemlig lysere tider i møde og frem mod en ny og spændende sejlersæson med 
alle de glæder dette forhåbentlig medfører. Indtil da kan vi fortsætte vores 
aktiviteter indendørs, hvilket så afgjort gør det lettere at tage afsked med 
sejlersæsonen 2007. 
 
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår. 
 
Bestyrelsen. 



Tillykke til deltagerne i praktisk sejlads 
 

Den 22. september 2007 blev årets prøve til den 
praktiske del af duelighedsprøven afviklet i dejlig 
solskin med vindstyrker fra let til frisk. De første 
hold aflagde prøve i let vind og de sidste hold i frisk 
vind. Specielt de sidste hold måtte virkelig vise  
deres ypperligste i mand-over-bord øvelserne – det 
kræver sin styrmand og et godt mandskab at 
”parkere” båden, så bjergemærset kan hentes 
ombord. 
 
 
IB på vej ud af havnen 
 
Den gæve censor Tonny Mikkelsen måtte lade nogle 
deltagere forsøge flere  
gange inden øvelsen var løst, så de kunne klare  
prøven. 
censor og deltagere om læ i IB 
 
 



 
Inden sejladsen blev deltagerne eksamineret i 
teorien til den praktiske prøve bl.a. i kendskab til 
motoren. 
 
Alle tilmeldte bestod og vil modtage et 
duelighedsbevis, hvis de også har bestået den 
teoretiske del til  
duelighedsprøven. 
 
Tillykke til: 
   
Birgitte Kold Andersen 
Sofie Kold Andersen 
René Bisgaard Christensen 
Eva Christiansen 
Stig Christiansen 
Frederik Vedel Möller 
Jørn Jensen 
Leif Nielsen  
René Hove 
Lisbeth Herbsleb 
Trine Søndergaard 
Peer Herbsleb 
 
Og tak fra instruktørerne Karsten Borup, Erik Møller, 
Gert Pedersen og Peter Altenborg for de mange sjove 
og spændende oplevelser i renden og på Nibe 
Bredning, som I har sørget for på de ugentlige 
 træningsaftener. 
 
P.A. 





Standerstrygning 2007 
 

Traditionen tro samledes vi lørdag kl. 13.00 for at stryge standeren. 
Lennart holdt talen og var naturligvis inde på den noget jammerlige 
sejlersæson vi netop var ved at afslutte. Vanen tro blev renden også 
nævnt, og alle håber på en endelig løsning på dette tilbagevendende 
problem. 
Efter strygningen af standeren sang vi den omdelte sang og gik over 
til de røde pølser. Vejret var med os, så pølserne og drikkevarerne 
kunne nydes udendørs i fint solskin. Fremmødet var vel lidt under 
det vanlige, men mange var jo optaget af bådoptagning. 
Michael Mogensen 

 

Og så blev 
masten 

taget ned =
 færdig 

standerstry
gning 



 
 



Standerstrygningsfest 2007 
 

Samme aften som standeren blev strøget var der inviteret til fest i  
klubhuset. 
Der var fremtryllet en flot borddækning, stillet buffet frem og 
musikerne havde stillet deres instrumenter op, så alt var klart til de 
fremmødte gæster. I alt kom der 48, så det var kun 2 fra det 
maksimale antal. Derfor er det med at få sig tilmeldt i rigtig god tid, 
hvis man vil deltage. Til foråret løfter vi sløret for en gedigen 
overraskelse, så sæt kryds i kalenderen, ved den 26. april. 
Buffeten var et kvalitets måltid leveret af Restaurant Bryggen, og 
efter en laaang middag (den megen mad) kunne Duo To spille op til 
dans, og hurtigt var dansegulvet besat. Oles Bar var atter 
forsyningsmester for drikkevarerne til rimelige priser. 
Arbejdsopgaverne blev klaret af medlemmerne, men nogle bar nok 
noget mere end andre, og nogle bar meget. 
Glædeligt var det at se, at igen i år havde nye medlemmer fundet vej 
til festen og de havde vist en fin aften. 
Et ubekendt (for mig) arbejdshold havde fundet en ekstra energi 
frem, der sørgede for at klubhuset næste dag fremstod som blæst og 
med opstolede borde, tak for det. 
Og efter standerstrygning kan medlemmer genoptage deres fredags 
syssel og frekventere Oles Bar, der nu atter slår dørene op. Støt Oles 
Bar og I støtter ungdomsafdelingen, der virkelig har fået vind i 
sejlene. Som noget nyt hænger Restaurant Bryggen en menu op med 
speciel tilbud til sejlklubbens medlemmer i Oles Bar, og til meget  
rimelig pris. 
Michael Mogensen 





Sommer i Tango 2007. 
 

D. 09-06-2007. 
Vi sejlede Fra Nibe d. 5/6 men det er først nu jeg er kommet i gang med at 
skrive. Første stop var Hals, og videre næste dag til Anholt, det var en lang tur 
og som sædvanlig havde vi vinden lige imod, men det er vi jo vandt til, vi 
ville gerne nå hurtigt til sjælland så det blev et kort ophold. Henning stod 
tidligt op kl. 04.15 og kl. o5 gik det mod Helsingør. En fin tur men stadig for 
motor så efter 11 timer med 1½ knob i modstrøm nåede vi frem. Så var hr. 
Wieben mør han gik i seng kl. 19 og sov til næste dag til kl. 8.15 det har jeg 
ikke oplevet før, men selv super mænd kan altså blive trætte. 
Næste dag havde vi familie besøg til grill om aftenen, det er dejligt vejr, 
meget varmt så det er sommer. 
Nu er det så den 9/6 og vi er kommet til Tårbæk, Henning er cyklet på Bakken 
i dyrehaven for at se om vi kan få billetter til Cirkus revyen den vil vi gerne 
nå at se inden vi går mod Sverige. 
Vi fik billetter, fine pladser, det var rigtigt sjovt. I pausen var vi med Torben 
Træsko ude bag ved og hilse på skuespillerne og få en øl. Vi så også det lille 
paradis af et hus hvor Torben bor om sommeren, det ligger midt i dyrehaven. 
En dejlig aften. 
Da vi kom tilbage til båden var der musik i restauranten så der var liv plus der 
i en af bådene var et par der var meget uenige, ja de råbte og skreg af 
hinanden (på svensk) ja det er ikke kedeligt at sejle. 
10-06-2007. 
Så er vi i Cristianhavns Kanal hvor vi havde familie besøg igen, vi havde 
håbet at se Lene og Hasse men de kunne desværre ikke så det må vente til vi 
ses i Nibe. Her er meget varmt så det er vist med at komme af sted i morgen. 
11-06-2007. 
Afgang kl. 10.30 og vi sejlede længere end planlagt.Vi nåede Smygehamn. Vi 
købte fisk røgede og ferske for mange penge, det er ikke til at stå for. Jeg ved 
ikke hvordan vi virker på folk, men da vi havde lagt til kom der et par tyskere 
på vores alder der havde en stor motorbåd strygende for at se hvor tæt vi lå på 
dem (1½ mtr) hvorefter de gik igen, uden at hilse. Vi havde ellers de store 
smil fremme, det hjalp ikke. Senere da havnefogeden kom efter penge 
henvendte han sig til ham og bad ham om at sige til os at vi skulle flytte låget 
fra vores coop grill væk fra hans el ledning. Henning ville hælde madolie over 
hans ledning men jeg fik ham fra det med den dyre olie. Ellers en fin lun flot 
sommeraften. 



12-06-2007. 
Vi vil gerne nå til østkysten da vejrudsigten ikke er for god. Vi sejlede i 7½ 
time hvoraf den første halvdel var træls med store bølger på tværs, men da vi 
rundede og sejlede mod nord var det bare så fint. Vi er nu i Simrishamn og er 
lidt spændt på vejrudsigten. Det har blæst meget i dag, men agten på tværs og 
det er fint vi kunne gå op til 7 knob kun for forseglet. I morgen er det så til 
Hanø.  
13-06-2007. 
Det blev til Höllevik da vi fik motorproblemer og ville være på fastlandet 
hvis der skulle bruges en mekaniker. Vi troede turen ville tage 6 timer, den 
tog 10 da vi måtte krydse m.m. jeg fik virkelig min sag for, der var ca. 2 mtr. 
høje dønninger det var en meget ubehagelig tur. Vi fik motoren healet over 
tlf. af E. Møller så må vi se i morgen når vi skal til Karlshamn en lille kort 
tur. 
14-06-2007. 
Det blev for segl igen, motoren bliver varm og det kan jo blive dyrt hvis vi 
ikke passer på. Det blæser stadig med 10 sek. m. men nu er vi her i 
Karlshamn, vi skal jo besøge Birthe og Kim der bor her. Birthe var ude og 
handle og var i havnen da vi kom og tog imod os, det var hyggeligt. 
15-06-2007. 
Kim kom i dag for at hjælpe Henning med motoren, de tror begge at det er 
noget skidt der er suget ind i varmeveksleren. Vi må håbe. Efter motoren blev 
vi kørt rundt i området hvor de bor. Her er meget smukt, vi så laksens hus der 
ligger ved Mörrum elven, det var storslået. De bor midt i en skov i et 
rødmalet svensk hus stort og flot. Tak for gæstfrihed, grill mad og en dejlig 
weekend som vi nød meget.. 
16-06-2007. 
Det er livligt at ligge lige inde midt i byen, der gik en mand frem og tilbage 
og talte (læs råbte) i mobil de må have været langt væk siden han råbte så 
højt. Senere kom der en båd med en 2 til 3 mænd. 2 af mændene gik fra 
borde og da de var væk faldt den tredje i vandet, han kunne også råbe meget 
højt, men der gik jo et stykke tid før vi opdagede hvad der var galt, han kom 
op, han var stang beruset.   
17-06-2007. 
Vi vil til Rønneby i dag, Birthe og Kim kom for at sige farvel og med en 
termostat så vi kunne holde øje med motoren. Det er helt utroligt som vi har 
fået hjælp af dem, vi skylder dem en stor tak. Vi har spist frokost ude i dag 
rostbeaf med kartoffelsalat 2 danskvand til og kaffe bagefter 118,00 kr. 
rørende billigt. Der er stor forskel på at sejle i Østersøen og komme 



indenskærs her er roligt vand, vi er også blevet kastet nok rundt med. Det 
regner. 
18-06-2007. 
Så blev det Karlskrona, vi havde nær aldrig fundet havnen. Vi var to både der 
var lige forvirrede men det lykkedes. Det er dejligt solskin og vi har lige spist 
til aften. Der er ingen strøm på broen. Havnefogeden siger at det er 
kommunen der skal sørge for det og de er jo gået hjem, sådan er der jo så 
meget, håber køleskabet klarer sig. Vi bliver en dag til, der er et museum vi 
gerne vil se. 
19-06-2007. 
Vi har fået handlet, det er en mærkelig gågade de har her, ingen tøjstativer så 
Henning er glad. Der var nogle store centre men vejret er for godt til at gå 
indendørs. Efter anbefaling fra Birthe og Kim har vi været på Marinemuseet 
et meget spændende museum som fortalte historien om den svenske flåde, 
især var der flotte modeller som de byggede skibene efter den gang. I morgen 
går det så videre. 
20-06-2007. 
Puh for en dag. Vi skulle til Kristianobel men vi fik tåge der bare kom 
rullende ind, så er der ikke rart i skærgården. Da vi, 2 både, havde sejlet lidt i 
rundkreds lykkedes det at finde en kost så vi vidste hvor vi var. Vi kom så 
videre da vi kunne se noget igen. Jeg kunne åbenbart ikke se alligevel for jeg 
missede en grøn kost og vi ramlede simpelthen lige mod en klippe. Henning 
faldt lige lugt ned i kahytten, helt hen til toilettet i den anden ende, utroligt 
nok kom han ikke noget til. Vi gik til nærmeste havn som var Sandhamn. 
Henning var i vandet og konstaterede at kølen havde fået et stort hak. Alt 
havde været oppe og danse, skruer motor og andet der kunne være noget i 
vejen med blev undersøgt men hverken skib eller mandskab kom noget til. De 
andre danskere hjalp os i havn ved at sejle stille sammen med os. Senere 
sejlede vi så videre og er nu i Kristianobel. 
21-06-2007. 
Vi nærmer os midsommer og der plejer svenskerne jo at gå helt amok, vi kan 
godt fornemme stemningen, i vores nabobåd er der meget aktivitet. Eva og 
Bjørn hedder de og er et par meget søde mennesker (svenske) 
Eva har arrangeret fællesspisning i morgen hvis vejret vil. Havnefogeden har 
fået os alle over til molen da han siger der kommer til at blæse 25 sek. m 
himlen er også sort. 
22-06-2007. 
25 sek. m blev det ikke til men det står ned i stænger fællesspisningen må 
aflyses både til frokost og til aften men vi hejser signalflagene. I nabobåden er 



der flettet blomsterkrans og rigtigt pyntet op. Om eftermiddagen kom så 
stormen den varede så kun i 3 timer. Midsommer kalaset varer jo i 3 dage så 
her  
bliver livligt. Motoren driller stadig så i morgen er det for segl til Kalmar 
hvor der er en mekaniker. 
23-06-2007. 
Det gik bare fint, vi havde en fin vind og kunne gå ca. 5 knob, Eva og Bjørn 
sejlede sammen med os og ville give os en line hvis det gik for langsomt, 
men det var ikke nødvendigt. Om aftenen var vi ude at spise sammen med 
vore svenske venner de er meget søde og hun (Eva) er meget morsom. 
Vejret bliver bedre og bedre, motoren bestemmer jo så hvor længe vi skal 
være her i Kalmar. 
24-06-2007. 
Aftenen endte i vores båd til gin og tonic det kan svenskerne godt lide, hm, 
vi har strålende sol og varmt vejr. Nu mangler vi bare en mekaniker. 
25-06-2007. 
Han kom så, og gjorde ikke en skid, hans tøj var nok for smart og han ville 
vel ikke være snavset. Vi skal sejle en tur siger han, men det har vi jo 
ligesom gjort. 
26-06-2007. 
Vi er stadig i Kalmar, det regner og regner, Henning maler malerier og jeg 
læser bøger. 
27-06-2007. 
Ja alle bliver i havn, der er meldt storm men den kom bare ikke, godt vi har 
god tid. Vi gik en lang tur 3 timer det er en dejlig by. Har lige talt med 
Ketty og Erik, de er blæst inde på sydkysten af Sverige og de har jo kun 3 
uger. 
28-06-2007. 
Nu har vi sejlet 3 timer ud og tilbage til Kalmar, jeg er ved at tro den motor 
ikke fejler en skid. 
29-06-2007. 
Stadig i Kalmar. I morgen kommer mekanikeren og sætter et instrument i 
båden (som om det skulle hjælpe) når det er sket sejler vi videre. Dagen er 
gået med vask af sengetøj, og malerier, en aftentur med køb af en stor is. 
30-06-2007. 
Så er vi klar til at sejle, der er kommet en temperatur måler i båden så vi kan 
holde øje med varmen på motoren. Vi er i Mönsterås en sød lille by men det 
er lørdag og alt er lukket så ret kedelig. Vi er den eneste båd i havnen der er 



liv i, og det siger jo ikke meget. Motor ok 
 
01-07-2007. 
Kl. 6 om morgenen er vi sejlet og det er en utrolig flot morgen, høj klar 
himmel og sol. Vejret holdt og vi nåede til Figeholm. Her er bare dejligt, så 
charmerende og idyllerisk. Vi fik så selvfølgelig noget i skruen så hele 
skibet rystede. Henning måtte så igen en tur i vandet, han fik en 
gummimembran med op som var gået i skruen, vi kan godt sejle uden så nu 
er der ro i båden igen. 
02-07-2007. 
Efter en skøn tur i skærgården med sol og varme er vi i Vestervig hvor vi 
blev modtaget af vore svenske venner Eva og Bjørn. Skærgården er noget 
for sig, der er så smukt og vandet er jo roligt, det er en dejlig oplevelse. Der 
er bare et minus, man skal vide hvor man er og hele tiden følge med på 
kortet, så det er man 2 mand om, det ville være dejligt med en kortplotter. 
Vi så en svensk båd gå på et skær, vi kunne se det ville ske, men kunne slet 
ikke nå at råbe ham op, det lyder ikke godt når det sker. 
03-07-2007. 
Så er det gråvejr og meget blæst, mon det var den sommer? Vi er i regn på 
vej mod Loftahammar. Jeg var så uheldig at glide på det glatte gulv i 
bruseren, jeg hamrede hovedet ned i en bænk, det gjorde bare ondt så der er 
lidt hovedpine i dag. Vi sejler stadig med vore svenske venner og vi spiser 
sammen om aftenen, det er hyggeligt. 
04-07-2007. 
Regnen holdt op i løbet af natten så der blev ro i båden. Jeg har ikke sovet 
så godt, jeg må have slået mig mere end jeg troede. Der er ikke koldt og det 
er ligesom om solen vil frem, vi håber. Vi spiste middag med Eva og Bjørn, 
dejlige mennesker, men nu skilles vore veje. 
05-07-2007. 
Afsejling kl. 10.00 ankomst til Norrkøbing kl. 18.30 en lang tur hvor de 
sidste var lidt trælse. Hvornår lærer vejret at finde ud af hvad vej vi vil 
sejle? Men solen skinner. Vi har valgt denne havn pga. vi skal hjem i en 
uge til datters sølvbryllup, her går der tog fra til Gøteborg. 
17-07-2007.   
Vi har været i Nibe i 10 dage og holde ”ferie”. Efter en hård dag i går hvor 
vi tog fra Nibe kl. 9.30 og var ved båden kl. 24.00 er vi stået op til sol og 
varme. Vi har 2 børnebørn med, Andreas og Jonas på 13 år de skal sejle 
med i en uge og hjem med fly fra Stokholm. Vi har sejlet i 6 timer for at nå 



indenskærs, der var virkelig meget gammel sø i Østersøen. De to 
ungersvende sov fra det hele, heldigvis. Vi nærmer os Stokholm så der er 
trængsel, vi ligger uden på en anden dansker i Oxelösund Fiskehamn. 
18-07-2007. 
Vi blev en dag i Oxelösund og sikken en dag drengene har haft, lige nu er 
kl. 21.50 og vi har spist aftensmad, men de 2 drenge er helt vilde, her er 
så mange små fisk og de har fanget ca. 50. Hele eftermiddagen har de 
fanget fisk og sejlet i gummibåd, jeg tror de sover godt i nat, der skal vist 
ikke spilles kort i aften. Havnen kan anbefales. 
19-07-2007. 
Vi er nu i Trosa en fin sejltur uden for meget turbulens undtaget fra alt 
for hurtig sejlende motorbåde, der burde være fartbegrænsning i 
skærgården. Ja vi ligger som sild i en tønde på de 140 gæstepladser og 
som sædvanlig med masser af tomme pladser på de andre broer men nej, 
de er ikke til gæster. Nu må vi se hvad vi gør i morgen. 
20-07-2007. 
Vi ventede ikke til næste dag, vi flygtede. Vi fandt en lille vig hvor vi 
kunne fortøje og det var lykken for alle. Nu blev der fisket med stang, en 
hugorm var der også og lige pludselig fik vi besøg af en ræv på en af de 
andre klipper ca. 15 mtr. væk. Vi overnattede og blev simpelthen vækket 
af stilheden. 
21-07-2007. 
Vi har igen fundet en lille vig, det er lige noget for de mandfolk jeg har i 
båden, det var lidt svært at få båden til at ligge ordentligt da der var 
meget strøm, men nu er alt ok. Her er mange blåbær så drengene har 
plukket en hel skål fuld så vi skal have dessert. Det blev lavet at græsk 
yoghurt og filmjölk, uhm hvor det var godt. Der er blevet badet og det 
siges at vandet ikke var koldt, de morede sig herligt alle 3 drenge. Vi er 
nu nødt til at planlægge da der er 2 dage til drengene skal hjem, og de 
skal se Wasa museet. 
22-07-2007. 
Vi ligger ved Tyresö Slot her er meget smukt og søndagen er varm og 
solrig så her vrimler med folk der soler sig på klipperne. Her er et 
gammelt slot med en stor park omkring et rigtigt afslapningssted. 
Sejlturen hertil var utrolig smuk og i strålende sol, stedet er uovertruffen. 
Det er jo sidste aften vi har drengene med, og det er altså underligt. I det 
mest pragtfulde vejr kan de nemt sove, og hvis det passer dem er de ude i 
forkahytten med deres mobiler, slik m.m. i timer. Lige nu er de ude at 



fiske, men de fanger jo ikke noget. Jeg syntes jo de må kede sig men det 
gør de tilsyneladende ikke. Vi har med vilje lagt til ved klipper, så er der 
liv i dem, i land og bygge bål (som de ikke må få ild i), bade og ture i 
skoven, så er det helt andre drenge vi har med. I morgen bliver de 
tvangsindlagt til noget kultur da vi jo skal på Wasa Museet før vi skal i 
lufthavnen og sende dem af hjem. 
23-07-2007. 
Wasa museet var drengene noget imponeret af, det store skib som er 
blevet hejst op fra havets bund og så flot restaureret. Det er anden gang 
Henning og jeg ser det og det er stadig lige spændende. Vi fik dem godt 
af sted, og det er også dejligt at være alene igen. 
24-07-2007.  
55 sømil har vi sejlet i dag, det er langt for os, men når vi så ender et sted 
som dette er alt glemt. Vi ligger for svaj i en lille beskyttet bugt, her er 
ca. 20 – 30 både, alle ligger for anker, nogle til en klippe. Her er utroligt 
smukt, mange svaler der er ved at lære deres unger at flyve. En fin varm 
dag. 
25-07-2007. 
En dejlig sejltur i fint vejr og roligt vand. Vi vil gerne nå kanalen i dag da 
vi forventer kraftig blæst. Vi troede vi kunne handle i Stegeborg, men de 
havde absolut intet, og det havde vi heller ikke så vi måtte videre til 
Mem. Det betyder jo igennem den første sluse for at komme i havn for 
natten, men vi har jo prøvet det før, så de folk der stod og forventede 
panik fra os to gamle blev snydt. 
26-07-2007. 
Godt vi nåede kanalen for nu blæser det meget. Vi fik en fin plads i 
Söderkøbing og har fået is i den berømte restaurant der kun sælger is og 
hvor man står i kø for at få plads. I vores nabobåd blev solen blæst ned at 
en 13 års dreng på en trækbasun. Et orkester spiller svenske favoritter. I 
avisen skriver de at det vil blæse omkring 25 sek. m. Der ligger mellem 
50 og 60 både her. 
27-07-2007. 
Det blev 11 sluser i dag, jeg var slet ikke forberedt, på regnen. Vi havde 
bestemt at Henning skulle på land og jeg i båden, så kunne jeg stå i 
tørvejr. Hvor dum kan man være, 10 sekunder var jeg om at blive totalt 
gennemblødt fra yderst til inderst og regnen blev bare ved og ved. 
Slusevagten og jeg grinede for det var altså lidt morsomt at man kunne 
blive så overrasket, men det var jo kun vand. Vi ligger i Norsholm og 
togene buldrer stadig igennem ustandselig.  



28-07-2007. 
3 timer i Roxen med 10 sek. m. lige imod er lig med en træls tur. Vi kom 
lige for sent til at komme med op i Bergs sluser så vi måtte vente i 3 timer, 
troede vi, der stod ”Næste slusning 16.30 vi gjorde klar til frokost. Lige 
pludselig så vi 2 både der sejlede lige ind i sluserne så fik vi travlt, alt 
maden røg ned i vasken for der var kun 5 min. at gøre med. Nu stod der 
pludselig kl. 14 de havde bare lavet det om selv om de havde været nede og 
snakke med os. Nå vi kom op og fik vores velfortjente frokost. 
29-07-2007. 
Det der med sommer lader vente på sig, solen er her men vi mangler 5 gr. 
det er ikke varmt. Vi sluser stadig op og det gik ikke helt stille af sig i dag. 
En dansk mand var så nervøs at han råbte af sin kone i et væk, og hun 
gjorde alt som hun skulle, så det var ham der kludrede. Vi troede det bare 
var i den første sluse, men nej det råberi blev ved. Det var jo lidt pinligt da 
vi var 3 danske både så de sak agterud og kom ikke med gennem den sidste 
bro. Der var en tysker der ikke syntes Henning sejlede hurtigt nok ud af en 
sluse, han råbte af ham, det skal man ikke gøre af Henning, Vi værdiger 
ham ikke et blik. Han er også den type der ikke vil have både uden på sig, 
det blev han jo nødt til til sidst, så gik han ned i sin båd og hjalp ikke til, det 
fik nogle svenskere til at gå ombord i hans båd og hjælpe, det er gæstfrihed 
sagde de. 
30-07-2007. 
Så er vi i Motala hvor vi er sammen med Ellen Marie og Finn. Det er jo 
altid dejligt at møde Nibe folk og gode venner. Vi har spist frokost og grillet 
sammen. 
31-07-2007. 
Vi bliver en dag endnu i Motala og ser på byen sammen med E.M. og F. 
Skønt at have en at se på tøjstativer sammen med. Ellen Marie og jeg havde 
nogle dejlige tøse timer sammen. 
Der er gået lidt kludder i datoerne så nu er det lige pludselig 
02-08-2007. 
En af de lokale sagde at det ville være klogt at sejle i dag hvis vi ville over 
Vetteren og til Karlsborg så vi drog ud. Aldrig har jeg oplevet noget 
lignende, bølgerne slog op over styrehuset, det var ikke sjovt, 3½ time med 
vinden foran for tværs, de sagde der var 8 til 10 sek. m. det viste sig at være 
meget mere. Næste dag flovede vinden, man skal ikke altid lytte til de 
lokale. 
03-08-2007. 



Varmen er begyndt at komme til Sverige, vi er i Lyrestad, her er dejligt 
fredeligt og kl. er 19.00 og man mærker rigtigt temperatur forandringen, 
herligt hvis vi får lidt sommer. 
04-08-2007. 
28 gr. og høj sol det trænger vi til. Vi er i Sjøtorp slutningen på Gøta 
Kanalen. Alle er i ferie humør. Vi har jo sejlet sammen med 2 andre 
danske både, man møder jo hinanden i sluserne, det er dejligt med en snak 
så vi hygger os. 
05-08-2007. 
Vi sejlede en kort tur til Mariestad, og Væneren ser ud til at opføre sig 
ordentligt og vejrudsigten er ok. Det er søndag og her er lidt stille, men så 
sker der noget. Vi troede der skulle være Alsang på kajen men det viste sig 
at være en meget religiøs gruppe der skulle synge, fordømme alle andre og 
hverve nye medlemmer. Det er da i orden men deres taler var altså for 
vidtløftige og os almindelige fik ikke for lidt, vi tillod os at spise mens de 
sang, vores vin glas blev skam kommenteret. 
06-08-2007. 
Nu går turen til Spiken, vi kunne sejle for segl det meste af vejen, vejret er 
bare så flot, endelig sommer. Her er mange ferieglade mennesker og et 
dejligt miljø.  
07-08-2007. 
Vi er sejlet videre og er kommet tværs over Væneren og har fundet et lille 
sted der hedder Dalbergså som er en bred å. Her er bare den rene idyl med 
en Camping mutter (her er også campister) der kommer med varme 
stykker morgenbrød. Her er meget smukt. 
08-08-2007. 
Vi er på vej til Vennersborg en tur på ca. 4 timer. Henning måtte igen 
skifte empel på motoren så det var godt der var lidt vind vi kunne da gå 4 – 
5 knob for forseglet alene. Han satte den gamle i igen, da det var den 
eneste vi havde, det tog ham 1½ time. 
09-08-2007. 
Så er vi i de store sluser, den første er hurtigt overstået men i sluse 2 skal 
man jo betale, vi fik betalt og gav os til at vente ved en bro. 6 timer vær så 
god, så kunne vi alle komme ned for derefter at vente på et stort fragtskib. 
Vi spiste til aften kl. 10.30. Vi ligger bag de gamle sluser og her er også 
fint. Det ville ikke være så slemt at vente hvis man fik besked, men det gør 
man ikke. De er flinke nok og snakker meget men giv os da besked, hvad 
kunne vi ikke have nået at se på 6 timer. 



10-08-2007. 
Henning fik købt en ny empel i Vennersborg, den er allerede kommet i brug 
i stedet for den der var brugt. Vi fik en line over til en anden båd til ”Lille 
Edet” hvor den nye kom i. Vi blev for øvrigt trukket af den tyske båd som vi 
ikke syntes så godt om, Pinligt. Det øser ned men vi er kommet i havn i 
Kungselv. Båden er tørret og vi har fået en gin og tonic. 
11-08-2007. 
Efter en tur i denne dejlige by og frokost i byen er vi på vej til Vinga, denne 
forunderlige ø. Det er mig der presser på med at komme af sted, jeg tror jeg 
har lidt hjemve. Vi gik en tur helt op til toppen hvor der er en sten hvorpå 
der står ”Vinga tilhører Danmark” det tror jeg ikke svenskerne er enige i. Vi 
lå uden på havnen da der var helt fyldt op. 3 og 3 uden på hinanden, der kan 
man ikke ligge hvis vinden er i øst, det var den heldigvis ikke. 
12-08-2007. 
Vi valgte at sejle til Læsø, det blev en træls tur da der ikke var nogen særlig 
vind, men nok af bølger, men 4½ time er jo til at holde ud.   
13-08-2007. 
Vi ligger i Østerby og bliver en dag mere. Her er virkelig en dejlig havn og 
by med et galleri der også sælger Læsø strik, en dyr oplevelse. 
14-08-2007. 
Vi sejlede kl. 5.30 med kurs mod Jylland. Vi stoppede i Sæby, vi var alt for 
trætte til at sejle videre. Vi spiste om aftenen på Jensens fiskerestaurant, ih 
det var skønt med alle de fisk. 
15-16-17-08-2007. 
Vi blev så blæst inde i Sæby, Henning maler og jeg læser. 
18-08-2007. 
Vi kom til Asaa. Vi sejlede først kl. 14.30 da syntes vi bølgerne så 
nogenlunde ud. En tysk båd var sejlet ud om morgenen men var vendt om, 
det var for vildt sagde de. De sagde så ”Auf wieder seen” men vi kom frem. 
19-08-2007. 
Vi vil til Hals i dag og hjem i morgen. Hvad ser vi ude midt på havet, 
Brunhilde med Ulla og Carsten på vej til Hou, så vi foretog en 180 graders 
drejning og havde en meget dejlig dag og grill aften. Det blev en af de 
aftener der har været alt for få af i sommer, en lun stille aften. 
20-08-2007. 
Så er vi kommet hjem til Nibe vi ankom kl. 17, fik hilst på gode venner, det 
var dejligt. På hovedet i seng, men den gynger altså også. 
Til anbefaling.        



PS. Jeg har i et år taget ingefær piller for lidt gigt, de har også en god 
virkning på søsyge da jeg er holdt helt op med at tage søsyge tabletter. 
                                                                     Anni Wieben  
    
 
  
 
    
      
 







 

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 
 

Peder Bach 
 

Nibe Sejlklub Venner 
 

Lise Damsgaard 
 
 
 

Vi ses i 
 

Oles Bar 
 

Hver fredag  kl.   17-19 
 

Nye medlemmer 



Læserbrev 
 
Nu da sæsonen er ved at være slut, sidder jeg og tænker tilbage på 
en sommer, hvor vi har tilbragt en hel del af tiden med at ligge i 
havn. 
 Det har så til gengæld givet rig mulighed for, at få en ordentlig 
snak med andre sejlere 
. Mange gange er talen faldet på Nibe lystbådehavn, og på 
spørgsmålet om man somme tider tager turen til Nibe, kommer der 
generelt to undskyldninger for ikke at sejle til Nibe. ( ud over den 
med for lidt vanddybde i sejlrenden, men det kan vi ikke bare lige 
lave om på, og det er jo også kun først på sæsonen det er et 
problem) 
den første undskyldning lyder: 
 Nibe er jo ikke medlem af frihavnsordningen og hvorfor skal vi 
sejle en omvej for at få lov til at betale en høj havneafgift, når vi 
kan sejle så mange andre steder hen og spare pengene. 
Den næste undskyldning er, at der ikke er gratis internet. 
Så herfra skal der lyde en opfordring til Nibe sejlklub om at melde 
sig ind i frihavnsordningen og at oprette gratis internet for sejlerne. 
Disse forslag må også gerne opfattes som forslag til den  
kommende generalforsamling 
mvh 
Niels Andersen – ham med trimaranen 
 
Sejlrenden/Nibe Sejlklub har videresendt ovenstående til  

Havneforeningen for en kommentar. 
 
Hej Niels Andersen 
  
Tak for din mail vedr Frihavnsordningen m.m. Da det er et 
anliggende for Havneforeningen og ikke Sejlklubben sådanne tiltag 
 foretages, er undertegnede blevet bedt om en kommentar. 
Havneforeningen vil undersøge forholdene nøjere igennem den 
kommende sæson dvs forsøge at få et overblik over hvorfra  

Fortsættes næste side 





Læserbrev fortsat 
 
gæstesejlere kommer. Dette kan evt. gøres ved et lille notat på  
betalingsbilaget. 
Ligeledes kan vi forsøge at få et overblik over hvilke havne, der er  
nibesejlernes foretrukne for at få en fornemmelse af, om hvorvidt det 
kan være attraktivt for medlemmerne, at Nibe Havn er i en sådan 
ordning. Man må jo ikke glemme, at medlemshavne er frit stillet hvad 
angår opkrævning for vand og el, hvilket iflg oplysninger typisk ligger 
på mellem 10 og 40 kr.  Dvs forskellen mellem medlemskab og ikke  
medlemskab er så begrænset at det muligvis vil blive en 
nettounderskudsforretning for Nibe Havn og ikke mindst rent 
administrativt en belastning. Du og andre interesserede kan selv 
studere regler og  
medlemshavne på www.skivesoesportshavn.dk under fanen 
"Frihavnsordningen”. Dette er en opfordring til alle om at være 
behjælpelige med at give Bestyrelsen et retvisende 
beslutningsgrundlag!!! 
 
Vedr. din forespørgsels om internetadgang kan jeg oplyse dig, at  
Havnen har indkøbt noget udstyr, men projektet er blevet sat i stå, 
 indtil havnekontorets placering er afklaret. Desuden skal der  
investeres i min. 1 udendørs Acces point til montering på den  
midterste bro. 
 
Det eksisterende net vil ikke blive stillet til rådighed for sejlere af  
sikkerheds og kapacitetsmæssige årsager. 
 
Ønsker du noget af ovenstående behandlet på den ordinære  

generalforsamling, skal dette være Havnens bestyrelse i hænde senest 

den 15. februar. 

Ellers håber jeg at ovenstående har givet dig de ønskede svar. 

 

På Havneforeningens vegne 

 

Morten Egekvist 



Tour de Mariager Fjord 2007 -  
 

set fra følgebåden 
 
Sidst i uge 31 drog 4 ungdomssejlere samt træner af sted, for at 
deltage i Tour de Mariager Fjord. 
Efter en sommer med meget ustabilt vejr blev DMIs hjemmeside 
besøgt adskillige gange dagligt jo nærmere torsdagen kom. Som 
en trøst sidst i ferieperioden var der endelig andet end regn på 
vejrudsigten. 
Der gik et par timer med at få rigget Feva jollerne af og regnet på, 
hvordan ”læsset” skulle stables. Det lykkes dog at få regnestykket 
til at gå op og så gik turen mod Hobro med to fuldt læssede trailer 
- 2 Feva joller og 2 opti joller. Ved ankomsten blev der naturligvis 
skelet slet misundelig til en af naboklubbernes specialbyggede 
jolletrailer der, uden overlæs eller fare for ”tab”, indeholdt 5 opti 
og 3 zoom joller, inkl. Rig og sejl. 
 
Selve arrangementet startede med indskrivning torsdag kl. 18. 
Herefter var der afsat et par timer til opstilling af 
overnatningsfaciliteter, i form af 2 medbragte telte. Man må lade 
arrangørerne at programmet var timet efter de lokale vejrforhold. 
Ca. 15 min efter teltene var rejst smådryppede det fra en byge, der 
skulle vise sig at give en pæn sjat vand de næste par timer. 
Heldigvis var alt oppakning jo i tørvejr i teltene. Dog lige med 
undtagelse af trænerens sovepose.!! (det er endnu ikke lykkes at 
placere et ansvar for forglemmelsen).   
 
Kl. 20 var der første samling, via tågehornet. De 33 sejlere mødte 
beredte op. En del endog så forudsigende/erfarne, at mønstringen 
foregik i tørdragt. Desuden mødte ca. lige så mange forældre/
mindre søskende op, udstyrede med paraply.  
 



Sejlerne blev inddelt i 4 hold (rød, orange, grøn og blå) og så blev de  
første land-konkurrencer sat i gang. Alle konkurrencer handlede om: 
Hvem skal sove i den gule førertrøje.! I parentes bør vel knyttes den 
kommentar, at det senere skulle vise sig at være en blandet fornøjelse at 
”overnatte” i førertrøjen, idet sædvanen foreskrev, at det afleverende 
hold som hovedregel lige dyppede sejrssymbolet i fjordsuppen, inden 
den skulle overdrages.!  
Torsdagens øvelser bestod i:  
Mælkekassestabling (sejren gik til  til rødt hold med 22 kasser. Nice 

teamwork)  
Befordring af vand (fra optijolle til spand, over/under et  
bord/bænkesæt - naturligvis den mest besværlige vej og ved 
hjælp af ca. 1 m. vandslange og en persons hånd i hver ende,  
men ikke på enden.!) 
Optijolle ræs (med mælkekasser som eneste fremdriftsmiddel) 
Stilen var lagt. Alle sejlere var mere eller mindre (mest mere) 
gennemblødte efter et kvarters tid, men alle var ved godt mod - og 
relationerne mellem deltagerne begyndte så småt at opstå. 
Blåt hold løb efter aftenskaffen/kagen til køjs med den (endnu tørre) 
gule trøje. En noget forsmået ungdomstræner krøb derimod i en 
 ubehagelig fugtig sovepose. 
 
 
 
 
 
 



Fredag kl. 7. Tågehornsvækning. For enkelte syvsovere måtte hornet 
helt ind i teltet for at give den ønskede effekt. 
Efter morgenmaden blev teltene pakket sammen, ligeså tøj og 
tandbørste om end lidt mere nødtørftig. Man er vel en dreng. 
Jollerne blev rigget til, men inden dagens sejlads kunne begynde havde 
”bagmanden” Per Carlsen en aftale med TV2 Nord, der gerne ville 
filme lidt på kajen. 
Optagelse blev dog væsentlig anderledes end han umiddelbart havde 
forestillet sig, idet der sammen med journalist og kamerafolk ankom 
en repræsentant for Sparekassen Hobro (umiddelbart en irriterende 
sponser, der søgte opmærksomhed). Det viste sig dog hurtigt at 
hensigten var mere ærværdig end første indskydelse, idet årsagen var 
overrækkelse af ungdomstrænerprisen til Per.!  
Efter taler mv. og den ”obligatoriske” vandtur til Per, blev feltet af 
sejlere sendt af sted fra Hobro med kurs østover.  
Feltet bestod i øvrigt af: 1 yngling, 4 Zoom8 joller, 1 Europa jolle, 2 
Feva joller og 20 opti joller (samt 5 følgebåde og 3 kølbåde). 
Der var fint vejr, med en dejlig vestenvind fra morgenstunden  
(6-8 sec).  

 



Der blev ivrigt samlet point til ”trøjen” i form af flamingoklodser 
(der i øvrigt også fungerede som ”jollemagnet” når feltet blev for 
spredt). 
Men efter kort tid tiltog vinden til ca. 8-10 sec., hvorfor enkelte 
sejlere begyndte at få lidt problemer på vandet, særligt når de 
bommede. Det betød at flere af ungerne tumlede noget rundt på og i 
vandet, indtil vi fik rykket stagen af og "rebet" sejlet for de mindst 
erfarne optisejlere. En enkelt Hadsund sejler præsterede 5 kolbøtter. 
På  
positiv siden skal naturligvis nævnes en stor fightervilje, idet han 
pure nægtede al hjælp til at lænse jollen og stædigt gennemførte  
sejladsen.  
Efter en time i temmelig hård vind, var der enkelte af de mindre  
erfarne, der kapitulerede og fik et lift ved en af kølbådene der fulgte 
feltet. Deri indgik naturligvis lidt pleje om læ, med sodavand og 
chokolade så energien hurtigt blev opbygget på ny. 
 
Ved middagstid blev alle fartøjer lagt for svaj og sømænd/piger blev 
sejlet på land til frokostpause. 
Der var lidt ventetid som straks blev omsat til et par konkurrencer,  
4 holds tovtrækning og ”find affald på stranden”. 
Frokost på stranden og så af sted på fjorden igen. Vinden var 
tiltaget til ca. 12 sec. og 15 i pust.!! Størstedelen af optijollerne var 
dog ”rebede” inden de blev sluppet, så de havde fin kontrol over 
jollen trods megen vind og god fart. 
De øvrige joller sejlede rigtig stærkt. Det betød også en del 
kæntringer, bla. For Zoom og Feva sejlerne, så der blev brugt meget 
energi på/i vandet. 
Nibesejlerne klarede alle dagens hårde sejlads i overbevisende fin 
stil, uden kæntringer, stor ros.!    
Midt på eftermiddagen anløb vi Vive, hvor telte mv. ventede på 
udpakning. Vi lagde hurtigt beslag på ”naboens” hæk for at få tørret 
tøj og ikke mindst sovepose.! 
Mens saltvandet blev skyllet af under bruseren, tændte et par 
”landkrabber” op i grillen.  
Efter aftensmaden endnu en konkurrence. Dåseskjule med 4 
”søgere” (en fra hvert hold). Reglerne var, eller blev, desværre så 
komplicerede at selv overdommeren mistede overblikket. Det dog 



 
Egentlig burde sejlerne have været udmattede, men langt størstedelen 
snuppede lige et par timer på hoppeborgen eller et smut i fjorden, 
inden de hoppede i køjen. For en gangs skyld var der dog absolut 
ingen diskussion da ordene ”nu er det vist snart sengetid” lød, og flere 
sov tungt i samme øjeblik hovedet ramte puden.  

 

Lørdag morgen. Efter morgenmad og samling blev ”DS traileren” 
åbnet. 
I første omgang blev de 6 plastic kajakker sat i vandet og så var der 
turnering i "vandpolo" fra kajakker i havnebassinet. 
En herlig sport, hvor de mest ivrige naturligvis tipper rundt til stor 
jubel fra publikum.!  

Inden frokost, desuden en større test af de unge udi kunsten, knob at 
kende og binde. Jeg er overbevist om, at en af arrangørerne havde 
haft næsen langt nede i ”sejlerens ABC” fra 1920erne, da jeg blankt 
må erkende hverken at have hørt om eller set et par af knobene  
tidligere.  



 
 
 

Det ryster dog langt fra de unge sejlere at møde nyt. Det bedste hold 
gættede navnene på alle 10 knob og bandt egenhændigt de 9 af dem. 
Sådan.! (og her gik jeg naivt og troede at den dybeste kunst i og  
omkring sejlerverdenen var noget man i bedste fald kunne opleve i 
den 3. alder…) 
 
Lørdag eftermiddag. Afgang mod Hadsund. Ren hyggesejlads i 6-7 
sec. Der blev ihærdigt samlet point op af vandet, i form af flamingo 
klodser (en enkelt optisejler scorede endda en hel sækfuld - sådan kan 
det gå når man er den lykkelige indehaver af en hurtig følgebåd og 
ting blæser overbord.!) og desuden blev der spillet memory på turen. 
Dvs. forskellige køkkenredskaber og sejlergrej mv. der var bundet 
fast til bøjerne - og så skulle huskes ved anduvning. 
Lørdag aften blev der serveret lækker helstegt gris. 
Senere var der gøglerunderholdning under mottoet: Alle de lette 
tricks skal se enormt vanskelige ud og de vanskelige trick lette… Et 
flot, underholdende og meget morsomt show. Efterfølgende havde 
alle mulighed for at tjekke sværhedsgraden på egen krop, idet ethjulet 
cykel, stave, jonglørgrej osv. blev stillet til rådighed. Det udviklede 
sig hurtigt til et virvar af en legetime med deltagere i alle aldre.  



 

Sideløbende og senere var der atter hoppeborg, fri badning, leg med 
kajakkerne og forsøg på surf i havnen.  
Det blev sent. De mindste blev fundet på minigolfbanen - de var 
naturligvis uforstående overfor et tåbeligt voksenargument om, at 
det vist var vanskeligt se golfbolden, for de havde jo banen med  
lysskæret fra en nærliggende gadelampe.! 
 
Søndag formiddag. Konkurrencer i og på havnen. Bla. fragt 6 stk. 
25 l. dunke med fyld over havnen i en tom optijolle (uden  pagaj 
mv.). Kravl op i mastekranen via et tykt tov og trut i hornet, der var 
bundet fast i toppen osv. 
Søndag eftermiddag. Banantid = RIB med 200 hk påhængsmotor.  
5 personers banan. 60 legesyge børn, heraf 20 i en temmelig voksen 
alder. Der blev hujet og hejet, hånet om lav fart, tigget om mere 
fart, krampagtigt holdt fast, men i sidste ende røg alle af og fik 
smagt på fjordvandet. Uha, hvor 3 timer kan gå hurtigt når man  
leger godt.  
Sidste punkt på programmet. Afklaring af hvem der skal sove i den 
gule trøje helt til næste års udgave af Touren.! Blåt hold løb med 
sejren. Umiddelbart virkede det ikke til at misundelsen var ret stor, 
særligt ikke da hele holdet måtte en sidste tur i baljen…  



3 døgn efter afrejsen fra Nibe afleverede jeg 4 totalt saltvandsopløste 
knægte, der var så trætte at de slet ikke havde kræfter til at tænke på 
det... men samtidig også fire sejlere der udover alle oplevelserne også 
var vokset en del, særligt efter fredagens erfaringer og flotte sejlads i 
hård vind. 
 
Alt i alt et helt igennem kanon arrangement for sejlerne (hvor den  
konkurrencemæssige del af turen ikke afhang af den enkeltes, men  
holdets præstation, og i øvrigt på ingen måde overskyggede den sociale 
gevinst for sejlerne) - og for træneren, der også fik hygget og skabt 
kontakt med et par af de øvrige ”trænerkollegaer” - hvilket naturligvis 
gav lidt afkast i form af tips til den hjemlige træning, deltagelse i andre 
stævner og ideer til ”driften” af ungdomsafdelingen. 
 
Fra NS ungdomsafdeling sendes en stor ros til arrangørerne og tak til 
alle deltagere samt ”medhjælpere”.  
Der bliver lagt flere fotos på nettet her: 
 http://www.tour-de-mariagerfjord.dk/  
 
 





 

HUSK AT STØTTE VORE 
 ANNONCØRER 

 – DE STØTTER OS. 



Nyt fra havneforeningen. 
 
Her i skrivende stund er de sidste både ved at blive løftet på land, 
efter en knap så god sejlersæson som sidste år. Vejret har været 
mindre gæstfrit i de store sejlermåneder. 
 
Vi har i havneforeningen været travlt optaget året igennem. 
 
I starten af året, havde vi uddybningen af sejlrenden. 
Efter kommunesammenlægningen, var der ikke helt styr på hvem 
der skulle hvad, og derfor kom vi sent i gang med at grave. Meget 
sand, blæst og uddybningsaftaler med andre havne, gjorde at vi 
blev meget sent færdige.  En uholdbar situation for Nibe havn. 
 
Der er efterfølgende holdt opfølgende møder med Aalborg 
kommune, som nu står for opgravningen. Kommunen er klar over 
vores situation, og deres forpligtigelse, og vil prøve at forbedre det 
til næste år. 
 
Midt i sejlersæsonen siger vores havnefoged gennem de sidste par 
år op. Han følte tiden var inde til at prøve noget nyt. 
Thorkild, som da stod for græsslåningen på havnen, kunne overtage 
stillingen, dog ikke med mulighed for at lægge så mange timer i det 
som Kim. 
Vi forventer at ansætte ny havnefoged til begyndelsen af den nye 
sæson. 
 
Der arbejdes i havnen for at gøre bådepladserne mere tidssvarende 
med hensyn til længde og bredde. Rammeslagsholdet har og vil 
fortsat skulle arbejde på havnen med dette.  
I denne forbindelse har det været nødvendigt at flytte enkelte 
bådejere for at få kabalen til at gå op, da pladserne bliver bredere 
ligesom ønsker om stikbroer også kræver plads.   



Der arbejdes på en evt. renovering eller bygning af nye 
havnefaciliteter. Det er ønskeligt at dette bliver afgjort og 
iværksat i den kommende sæson. 
 

Uddybningen af havnebassinet er også på vores arbejdsplan, og 
vi har overladt sagsbehandlingen med myndighederne til FLID 
(foreningen af danske lystbådehavne) Det ser nu ud til, efter 
flere års behandling, at der er åbnet for nogle muligheder. Om 
det bliver til noget, gives der en orientering om på vores 
generalforsamling i det nye år. 
 

Vi holder i bestyrelsen møde ca. hver anden måned, og referater 
deraf kan læses på hjemmesiden. 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Morten Egekvist 

         

 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 
 tlf.: 98 35 30 25    

Email.:  havnekontoret@nibe-havn.dk 
 

WWW.nibe.havn.dk 
 

Ny bådkonstruktion på vej til Nibe.- 
 

Spionbillede, taget af Brunhildes  
besætning, formentlig ny model på en 
LM type 107 med overdækket cockpit, 
Skulle være velegnet for fremtidens 
pensionister, der tidligere har sejlet 
hurtigbåde. Ved nærmere syn hed 
båden AZELA af Nibe             CBfoto 







 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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