
BÅDPLADSER
NIBE LYSTBÅDEHAVN

Brugsret til pladser:
3,0 X 12,5 M     kr.   8.000,-
3,5 X 12,5 M     kr. 10.000,-
4,0 X 15,0 M     kr. 12.000,-

Evt.  leje (årlig)
3,0 X 12,5 M     kr.   3.550,-
3,5 X 12,5 M     kr.   4.050,-
4,0 X 15,0 M     kr.   4.550,-

Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk (inkl. i lejepris)

Henvendelse til havnekontoret - tlf. 98 35 30 25

Email.: havnekontoret@nibe-havn.dk
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Nibe Sejlklub

Formand
Michael Steglich-Petersen 9835 3371
michael.steglich@orionpharma.com

Næstformand
Lene Nørkær  2326 8786
leneaabom@yahoo.dk

Sekretær
Michael Mogensen 2043 3043
michnibe@pc.dk

Kasserer
Lars Rudkjøbing  9838 5513
rudkj@kabelmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Peter Altenborg  9833 9232
peter@altenborg.dk

Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Lennart Olsson  2092 9112
lso@aalborg.dk

Suppleanter
1. Søren Justesen

justesen@dlgtele.dk

2. Kristian Pedersen
kristian@vetallegry.dk

Nibe Sejlklub Venner

Formand
Erik Møller 9835 3730

Sekretær
Ellen Nielsen 9835 2470

Kasserer
Ole Asp 2635 2546

Klubhus

Tlf. 9835 3111

Leje af klubhus (leje kun for medlemmer 
i Nibe Sejlklub) ved henvendelse til Lars 
Rudkjøbing, tlf. 9838 5513

Hjemmeside
www.nibe-sejlklub.dk

Sejlrenden udgives af 
Nibe Sejlklub

Redaktion
Michael Steglich-Petersen
Michael Mogensen

Ansvarlig redaktør
Niels Jakobsen 2426 5354
npj@orbicon.dk

Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2009

Nr. 1 - deadline 15. januar 2009
udkommer ultimo januar 2009

Nr. 2 - deadline 15. marts 2009
udkommer medio april 2009

Nr. 3 - deadline 15. august 2009
udkommer ultimo august 2009

Nr. 4 - deadline 5. november 2009
udkommer ultimo november 2009

Næste blad 
udkommer ultimo januar 2009. 
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K A L E N D E R E N

Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
rudkj@kabelmail.dk
eller tlf. 9838 5513 Lars Rudkjøbing

År 2008

Nytårssoiree : 31/12 kl 16:30 - 17:30

År 2009

7/2   Regattaskydning

5/3   Generalforsamling Havneforeningen

7/3   Boat Show i Fredericia

12/3  Generalforsamling Sejlklubbens Venner

12/3  Generalforsamling Nibe Sejlklub

25/4  Standerhejsning

25/4  Tilriggerfest
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Endnu er en sejlersæson slut. Bådoptag-
ningen er i skrivende slut og blot enkelte 
maste mangler afrigning og efterfølgende at 
komme i masteskuret med tydelig afmærk-
ning med såvel bådens navn som ejers 
telefonnummer – grejet skal vel ikke ligge og 
flyde udenfor.

For Nibe Sejlklub blev det en sæson af de 
bedre dels hvad angår færdiggørelsen af sejl-
renden og dels at sejlervejret overordnet set 
var af det bedre. Og endnu bedre, en sæson 
uden alvorlige ulykker bortset fra et enkelt 
mastehavari. Men til gengæld et havari der 
giver stof til eftertanke for os bådejere, idet 
forsikringsselskabet henviser til, at årsagen 
til havariet skyldtes en skjult fejl i et un-
dervant, og selv om forsikringstageren ikke 
har haft mulighed for at konstatere dette, 
dækker forsikringen ikke. Det kostede et af 
vore medlemmer ca. 130.000 kr, ud af egen 
lomme. Dette betyder at ingen ved om de er 
helgarderet. De fleste sejlere tror selvfølgeligt, 
de er forsikret mod pludselige skader, som 
de ikke har nogen mulighed for at forudse. 
Men kære medlemmer det er I ikke.

Dette efterlader helt klart spørgsmålet om 
hvordan man som lægmand og forsikrings-
tager skal forholde sig til sin rig så lignende 
ulyksaglige situationer kan undgås. Det kan 
derfor kun på det kraftigste anbefales, at 
man tager kontakt til sit forsikringsselskab 
og får en afklaring herpå.

Og så kom dagen, hvor den nye følgebåd 
til Ungdomsafdelingen kunne præsenteres 
nemlig ved Standerstrygningen. Takket være 
IPA Fondens generøse donering er instruk-
tøren med den nye RIB jolle nu i stand til at 

komme rundt til alle juniorsejlerne med tips 
og ideer. Desuden har TrygFonden bidraget 
med et kontant tilskud til sikkerhedsudstyr. 
Nyanskaffelserne betyder at sikkerheden 
omkring juniorsejlernes træning samt delta-
gelse i stævner nu er helt i top. Stort tak til 
begge fonde.

I oktober blev det så endelig afklaret 
hvad der skulle ske med havnefaciliteterne 
– skulle sejlklubbens klubhus og havnefacili-
teterne integreres som der har været talt så 
meget om eller vil der blive tale om renove-
ring af de eksisterende bygninger. Det blev 
det sidste - nemlig en renovering. Derfor 
var det netop en herlig konstatering, at se 
den store opbakning Havneforeningen fik, 
da der var fælles arbejdslørdag i begyndel-
sen af november. Der blev udført mange og 
tiltrængte reparationer m.m. samtidig med 
at alle havde en god og hyggelig dag. Lad os 
håbe at vi i sejlklubbens regi kan mønstre 
en tilsvarende stor opbakning når klubhuset 
skal renoveres.  

Med ønsket om en glædelig jul og godt 
nytår. Bestyrelsen

Bestyrelsen har ordet

Den 22. september 2008 blev årets prøve til 
den praktiske del af duelighedsprøven afvik-
let i dejlig solskin med vindstyrker omkring 
let. I år var der 2 hold, der skulle til prøve. 
Holdene aflagde prøve i meget let vind og 
måtte tage motor i brug for at få styrefart 
i båden. Det var en lidt anden måde end 
holdene havde øvet mand-over-bord øvel-
serne – det kræver sin styrmand og et godt 
mandskab at ”parkere” båden, hvor såvel sejl 
som motor skulle kontrolleres, inden bjerge-
mærset kom ombord.

Den gæve censor Tonny Mikkelsen måtte 
lade nogle deltagere forsøge flere gange 
inden øvelsen var løst, så de kunne bestå 
prøven.

Inden sejladsen blev deltagerne eksami-
neret meget grundigt i teorien til den prakti-
ske prøve bl.a. i kendskab til motoren. Tonny 
stillede også spørgsmål fra den teoretiske 
del, det vakte stor undring hos deltagerne, 
som ikke protesterede, men forsøgte at svare.  
Som noget nyt var der en kontrollant fra 
Søfartsstyrelsen tilstede og overhørte, at alt 
gik regelmæssigt til.

Alle tilmeldte bestod og vil modtage et 
duelighedsbevis, hvis de også har bestået den 
teoretiske del til duelighedsprøven.

Tillykke til:

Jan Lauritzen
Lise Damsgaard
Jens Jørgen Hald
Jan Christensen
Peter Petersen
Ole Christensen

Og tak fra instruktørerne Karsten Borup 
og Peter Altenborg for de mange sjove og 
spændende oplevelser i renden og på Nibe 
Bredning, som I har sørget for på de ugent-
lige træningsaftener.

Tillykke til deltagerne i 
praktisk sejlads

Håber på et lige så fint fremmøde når disse 
lokaler skal renoveres.
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BOAT Show 09

Busafgang: kl. 7.30 fra klubhuset
OBS. Begrænset deltagerantal

Pris: ca. kr. 100,- inkl. bus og morgenbrød, 
- medbring selv kaffe / the

Tilmelding senest den 26. februar til:
Michael Steglich-Petersen
40 70 69 46 eller
michael.steglich@orionpharma.com

Velkommen ombord
Hjemkomst ca. kl. 18,00

i Fredericia Messecenter
Lørdag den 7. marts

Sejlklubben 

arrangerer bustur til

årets store internationale
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Støt vore annoncører
de støtter os!
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Arrangement:
9,30  Morgenkaffe m/bitter og notering
10,00  Skydning starter
12,30  Frokost inkl. 1 øl og 1 snaps
13,00  Skydning fortsætter indtil årets Regattakaptajn er kåret

 Herefter præmieuddeling.

Under Regattaskyningen bliver der også muligheder for  
diverse skiveskydninger. m.m.

Spillekort og raflebægere til fri afbenyttelse

Pris: kr. 125,- (inkl. 10 Skydelodder og Frokostarrangement)
Ekstra skydelodder 5 stk. kr. 50,-

Kom og vær med !

Fine skydepræmier

REGATTASKYDNING
Lørdag den 7. februar. Kl. 09,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

Børge Nygaard
98 38 16 19
b.nygaard@fritid.tele.dk

Tilmelding senest 26. januar til:



12 13

HERRETUR 2008

Årets store begivenhed herreturen rundt om 
Mors fandt sted den 26. – 28. september, den 
sidste hele weekend i september som altid, 
så reserver allerede nu weekenden for 2009.

Hvis stort er godt, så var dette års tur den 
største antalsmæssigt. 16 både med 58 mand 
ombord forlod i løbet af torsdag og fredag 
Nibe Havn for at drage mod Thisted, hvor 
der i løbet af eftermiddagen kom både dum-
pende ind – nogle gange som perler på en 
snor.  En del både havde været inde i Løgstør 
havn for at spise frokost inden den sidste del 
af turen over Løgstør bredning, som foregik 
i frisk vestlig vind med nogle kraftige pust 
indimellem.

Oldfruen af Nibe havde forsyninger med 

hjemmefra til uddeling til besætningerne i 
de indkomne både og da Oldfruen dette år 
sejlede uden master, var der rigeligt plads 
til forsyninger og det vakte stor glæde hos 
besætningerne. 

Efter en rolig nat i Thisted inderhavn var 
alle klar til skippermøde kl. 9.00 og herefter 
gik det mod Vildsundbroen i en frisk til hård 
syd-sydvestlig vind. En båd havde motor-
defekt og besluttede at gå direkte tilbage til 
Løgstør, da vindretningen hertil var meget 
gunstig.

Stor travlhed efter passage af broen – nu 
skulle der sejles om kap! 

Vinderen af første del af kapsejladsen blev 
??? – første sejlbåd i Doverodde var Brunhil-
de med Carsten Borup ved roret. Brunhilde 
var dog undervejs blevet fremdrevet med 
motor til hjælp på en enkelt strækning, hvor 
der skulle sejles bidevind.

Frokosten blev indtaget i Doveroddes 
klubhus og efter kort tid var alle klar til 
sejladsen til Nykøbing Mors. Vinden var frisk 
til hård vest-sydvest og alle både kom godt 
af sted. Det gik strygende for alle bådene i 
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den gode vind. Undtagen for Oldfruen, som 
deltog uden master, da skipper ville lade 
fotograferne ombord tage billeder af alle sejl-
bådene, gik Oldfruen på en sandbanke lidt 
nord for Jegindø. Det gav mulighed for gode 
billeder og Oldfruen kom da også hurtigt fri 
af grunden ved egen hjælp. Set fra Oldfruen 
var kapsejladsen rimelig udramatisk og vin-
deren blev Emanuelle med Ivan Andersen 
ved roret. Resten af feltet kom herefter hur-
tigt over målstregen og der var tid til et bad 
i sejlklubben inden KFUM skulle besøges for 
at få Skipper Labskovs serveret.

Da det var 20. gang at herreturen foregik, 
skulle der udpeges et par deltagere, som 
havde været med flest gange og præmierne 
gik til Kim og Kurt, der hver fik en kurv med 
øl.

Alle gik herefter tidligt til køjs – der var 
måske en enkelt, der lige skulle have en øl 

mere – men alle skulle være friske til næste 
dags sejlads tilbage til Nibe.

I alt en rigtig god tur der giver noget til 
sammenholdet i Nibe Sejlklub og rigtig flot 
arrangeret af Carsten Borup – tak for det!

Som gast på Oldfruen var det en blandet 
fornøjelse at sejle rundt uden master og 
specielt turen fra Nykøbing Mors til Løgstør, 
hvor Oldfruen rullede af sted, gav anled-
ning til at se misundeligt på de overhalende 
både under sejl. Den største oplevelse med 
Oldfruen var passagen af broerne undervejs, 
hvor vi gled flot under dem uden at skulle 
vente på at de åbnede sig.

Se mange flere billeder på www.nibe-sejlklub.dk
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Støt vore annoncører
de støtter os!

I maj 2008 blev Havnens Dag afviklet med 
stor succes.

Som jeg har skrevet i et tidligere blad, 
havde vi rimelig interesse for juniorafdelin-
gen og optimistjollerne. Sejlklubben havde 
ikke det store besøg, hvilket vi vil forsøge at 
gøre bedre til Havnens Dag 2009.

Jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp kan 
gøre det meget meget bedre ved det kom-
mende arrangement, men det kræver en 
indsats.

Vi skal være meget mere synlige og gerne 
møde talstærkt op.

Er der blandt vore medlemmer en eller 
flere, det kunne tænke sig at være med til 
at planlægge og afvikle denne dag, hører jeg 
meget gerne fra Jer.

Havnens dag 2009

Det kræver, at man deltager i nogle 
planlægningsmøder, evt. udarbejdelse af 
brochure materiale samt tilstedeværelse på 
selve havnen dag.

Planlægningsmøderne afvikles i samar-
bejde med:

Nibe Fritidsfiskere
Nibe Baadlaug
Nibe Roklub
Nibe Kaaglaug
Nibe Sejlklub 

I skrivende stund er datoen for Havnens 
Dag 2009 endnu ikke fastlagt, men det bliver 
enten den 16. eller den 30. maj.

Er du interesseret i at deltage er du meget 
velkommen til at kontakte mig på 23268786.

Lene Åbom

Nytårssoiré
Kl. 16:30 -17:30 i klubhuset

Kære medlemmer og venner.
Igen i år vil Sejlklubben gerne sige 
godt nytår med et glas champagne.
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Standerstrygning 2008

Endnu en sommer er gået og det blev igen 
tid til at tage vor stander ned for i år.

Lørdag den 25. oktober kl 13:00, en 
bidende kold og stormfuld dag skulle vor 
stander ned. Til sejlklubbens store glæde 
var der rigtig mange, der havde trodset det 
dårlige vejr og var mødt op i sejlklubben til 
dette traditionelle arrangement.  

Erik Møller og Ole Asp stod for selve stan-
derstrygningen. De fleste af os sendte vel en 
tanke tilbage til mange dejlige timer i løbet 
af sommeren, hvilket vor Formand gjorde os 
opmærksom på i sin tale.

Ved årets standerstrygning kunne vor 
Formand og Bo fra juniorafdelingen efter 
standerstrygningen med glæde præsentere 
den nye følgebåd til ungdomsafdelingen. 
Dette er lykkedes takket være IPA fonden, 
der i dagens anledning var repræsenteret 
ved Hans Ole Petersen.  

Og det var ikke uden en vis stolthed fra 
Bo’s side, da han senere stod ud gennem 
sejlrenden i nyanskaffelsen. 

Efter strygningen af standeren sang vi 
som vanligt ”Blæsten går frisk....” for derefter, 
ligeledes traditionen tro, at nyde de røde 
pølser serveret med øl og vand, der også i år 
kunne nydes udendørs vejret til trods. 

Lene Åbom

Støt vore annoncører
de støtter os!
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Lørdag den 8. november beviste vi på hav-
nen at det kan lade sig gøre at løfte i flok.

Ved vor Standerstrygning samt afrigger-
festen lørdag den 25. oktober bad havne-
foreningen os om at møde op til fælles 
oprydning og reparations opgaver i og ved 
havnen den 8. november.

At der skulle komme så mange, var der 
ingen, der havde drømt om.

Kl. 8.30 var der allerede kommet 35 til 
fælles morgenmad, og i løbet af formiddagen 
kom der endnu flere, for at yde en indsats.

Der var fra havneforeningen ikke planlagt, 
at klubhuset skulle rengøres, men vi piger 
der var mødt op mente, at vi nok var bedst 
til det i stedet for det noget tungere arbejde 
ude på pladsen.

Klubhuset trængte rigtig meget til en ho-
vedrengøring. Specielt køkkenet og badefaci-
liteterne har nærmest ændret udseende.

Havneforeningen inviterede på gule ærter 
med flæsk og medister til frokost.

Selv om vi var mange der deltog, blev vi 
ikke færdige ude og inde.

I klubhuset er der stadig områder der ikke 
er blevet rengjort. 

Arbejdsdag  
i og omkring havnen

Jeg håber, vi ved fælles hjælp kan få 
klubhuset færdigt inden vi om kort tid skal 
mødes for at sige farvel til det gamle år og 
goddag til det nye.

GODT NYTÅR Lene Åbom

Nibe Bryghus ønsker
glædelig jul og godt nytår

Kom og smag Rudolf Julebryg
på fad i Oles Bar
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Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

havnekontoret@nibe-havn.dk
www.nibe-havn.dk

Flere gode billeder kan ses på www.nibe-havn.dk.


