
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 Åbom  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

Peer Herbsleb  8684 9200
peer.herbsleb@hnh-consult.dk

Suppleanter
1. Søren Justesen

justesen@dlgtele.dk

2. Ole Christensen
oledonau@mail.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 5357 2426
niels@nj-multimedie.dk

Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2010

Nr. 2 - deadline 22. marts 2010
udkommer medio april 2010

Nr. 3 - deadline 15. august 2010
udkommer ultimo august 2010

Nr. 4 - deadline 5. november 2010
udkommer ultimo november 2010

Næste blad 
udkommer medio april 2010. 
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Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
rudkj@kabelmail.dk
eller tlf. 9838 5513 Lars Rudkjøbing

År 2010

6/2   Regattaskydning
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24/4  Standerhejsning

24/4  Tilriggerfest
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Vi i bestyrelsen vil arbejde for at den gode 
stemning og fællesskabet, som Nibe Sejlklub 
og Havn er kendt for, bliver videreudviklet. 
Bestyrelsen kan dog ikke gøre dette alene. En 
klub bliver til det, dens medlemmer yder og 
gør den til. Vi vil tilpasse os det niveau med 
arrangementer, som vi fornemmer klubbens 
medlemmer ønsker at deltage i. Det kan 
derfor godt være, at visse arrangementer 
får en pause, indtil der er efterspørgsel efter 
dem igen.  

Bestyrelsen vil gerne på Nibe Sejlklubs 
vegne benytte lejligheden til at takke de 
frivillige ”ydere” for indsatsen i 2009 – uden 
jer gik det ikke. 

Med dette nummer af Sejlrenden følger 
også indkaldelse til ordinær generalforsam-
ling for Nibe Sejlklub, Nibe Sejlklubs Venner 
samt Havneforeningen. MØD OP – meld dig 
under fanerne, kom med ideer og gør dit til, 
at Nibe Sejlklub og Havn forbliver et interes-
sant samlingspunkt.

Et nyt og jomfrueligt år venter forude og 
lad os se på alle de gode muligheder, der 
byder sig! ”Vær velkommen Herrens år”.

Bestyrelsen  

Godt nytår 2010

Et nyt år som allerede nu er nogle uger gam-
melt. Vinteren er i skrivende stund ved at 
bide sig godt fast og isen i Fjorden har meldt 
sin ankomst. Et smukt snetæppe har lagt sig 
over det ganske land og med en høj og klar 
himmel gør det jo lidt svært at forestille sig, 
at vi om ganske få måneder er i fuld vigør 
med klargøringen af bådene. Og dette er jo 
charmen med de skiftende årstider vi har på 
vore breddegrader når de er bedst. 

Den 22. december modtog vi det triste 
budskab at vores gode kammerat Sven Erik 
Aabom pludselig var død. Uden forvarsel, 
uden sygdom, men alligevel pludselig revet 
væk fra sin familie og sine omgivelser. Sven 
nåede trods sin relative korte tid i havneregi, 
at efterlade sig et uudsletteligt minde som 
en person, der på sin stille og humoristi-
ske måde fik folk til at lytte sfa sin indsigt. 
Sven engagerede sig – det sig være såvel i 
sin faglige gøren som i sin fritid bl.a. her på 
havnen.  Sven kom, han så og han vandt. 

Vore tanker går mod Svens familie og ikke 
mindst til Lene.

Æret være Svens minde

I givet fald vil bestyrelsen gerne have din e-mailadresse.
Derfor send en mail til Lene Aabom på leneaabom@yahoo.dk så Nibe Sejlklub 
kan få registreret din emailadresse. Bestyrelsen 

Bruger du din e-mail?

Løgstør - Caribien
tur/retur

Følg med det gode skiw S/Y BAROLO af Løgstør  
samt familien Gravlund  

fra Løgstør til Caribien og hjem igen
fredag den 12. februar 2010 kl. 19-22  

i Nibe Sejlklubs lokaler.

Foredrag  
ledsaget af film og billeder.

Fra kl. 18-19 er det muligt at købe et lettere måltid.
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8.  Valg af 2 suppleanter. 
     På valg er Søren Justesen og  

Ole Christensen.
9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
     a. Børge Nygaard
     b. Jens Anthon Røjen
    c. Suppleant Ole Asp
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam-
lingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

Vi ser frem til et stort fremmøde – Sejlklub-
ben er vært ved en bid brød og en øl/vand 
efter generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Michael Steglich-Petersen

Ordinær generalforsamling i klubhuset, 
Bryggen 67

Torsdag,  
den 11. marts 2010, kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse af regnskab år 2009
4.  Forelæggelse af budget samt kontingent-

fastsættelse for år 2010
5.  Indkomne forslag 
6.  Valg af Formand. 
     På valg er Michael Steglich-Petersen 

(modtager ikke genvalg)
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
     På valg er Michael Mogensen (modtager 

ikke genvalg) og  
Ole Friederich (modtager genvalg) 

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklub

Hjælp til  
vores skolebåd søges
Er der en eller flere personer der vil give en hånd med i de kommende sæsoner 
med pasning/klargøring, søsætning osv til vores skolebåd  IB?

Har du/I duelighedsbevis er der naturligvis mulighed for at anvende IB i de stunder 
båden ikke anvendes til skoleformål.

Henvendelse til
Peter Altenborg  98339232 eller Michael Steglich-Petersen 40706946
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Der indkaldes til Ordinær generalforsamling 
i klubhuset:

Torsdag den  
11. marts, 2010 – kl. 19,00

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskabsaflæggelse for året 2009

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklubs Venner

4.  Fastsættelse af kontingent for året 2010
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse
 På valg: Erik møller
                Ellen Nielsen
7.  Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Erik Møller
Formand
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Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn 
S/I afholder ordinær generalforsamling.

Under henvisning til §. 13 indkaldes til ordi-
nær generalforsamling

Torsdag  
den 18. marts 2010 kl. 19.30
Nibe Sejlklubs klubhus – Bryggen 67

Dagsorden
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsen aflægger beretning.
3.  Regnskab 2009 til godkendelse.
4.  Budget 2010 til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent.
5.  Valg af bestyrelse og suppleanter til 

bestyrelsen samt revisorer.
 På valg til bestyrelsen:
   Peer Herbsleb
   Finn N. Jensen

Generalforsamling i  
Havneforeningen

 På valg til revisorer er:
   Lennart Olsson
   Børge Nygaard
 På valg til suppleanter er:
   Michael Steglich-Petersen
   Knud Erik Tomra
6.  Behandling af indkomne forslag.
7.  Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe 

Lystbådehavn S/I.
8.  Orientering fra og evt. forslag til Nibe 

Lystbådehavn S/I.
9.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens af-
holdelse. Forslag der kommer til afstemning, 
afgøres ved simpelt flertal.

Også i år bydes der på en enkelt øl og et 
stykke brød – VEL MØDT !

Datoer for søsætning offentliggøres på www.nibe-havn.dk og  
ved opslag ved havnekontoret og i Nibe Sejlklubs klubhus senest medio marts.
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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. 150,- (inkl. 10 Skydelodder og Frokostarrangement)
Ekstra skydelodder 5 stk. kr. 50,-

Kom og vær med !

Fine skydepræmier

REGATTASKYDNING
Lørdag den 6. februar. Kl. 09,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

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

Tilmelding senest 25. januar til:
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Ulovlig bundmaling
- gift for miljøet og din tegnebog

opmærksomhed omkring miljøproblemerne 
og konsekvenserne ved brug af ulovlig 
TBT-bundmaling. Gennem oplysning og 
selvjustits er det målet at komme brugen 
af den ulovlige maling til livs til glæde for 
havmiljøet, sejlerne og havnenes økonomi 
og fremtid. Bag kampagnen står Dansk 
Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne I 
Danmark (FLID) og Miljøstyrelsen. 

”Budskabet kan ikke gentages for ofte, for 
der er stadig sejlere, som anvender ulovlige 
malinger og det kan vise sig at blive rigtig 
dyrt for fællesskabet. Heldigvis har mange 
klubber og havne allerede bakket positivt op 
om kampagnen og fået begrænset brugen af 
de TBT-holdige malinger”, siger Jesper Hø-
jenvang, Miljøkonsulent i Dansk Sejlunion. 

Det gælder f.eks. i Bogense, hvor ikke 
mindre end 20 bådejere efter en nærmere 
inspektion måtte i gang med at fjerne eller 
forsegle deres bundmaling. ”Når vi har kun-
net tage så mange i at bruge bundmalinger 
med forbudte biocider i, kan jeg bedre forstå, 
at vi har haft så svært ved at få en klaptil-
ladelse. Og vi ved jo ikke om vi har fået fat i 
alle, der anvender ulovlig maling, men vi vil 
fortsat holde et vågent øje under klargøring 
af bådene”, siger havnefoged i Bogense Poul 
Erik. 

Sådan undgår du  
en stor regning til dig  
og dine sejlerkammerater
Dansk Sejlunion opfordrer alle klubber og 
bådejere til ligeledes at sætte fokus på pro-
blemet den kommende klargøringssæson. 
Alle lovlydige bådejere kommer til at hænge 
på en stor ekstraregning, når havnen skal 
oprenses, hvis bare et par enkelte bådejere 
anvender ulovlig TBT-holdig bundmaling. 
Her er et par gode råd, som kan sætte fokus 
på problemet, så den store regning til dig og 
dine sejlerkammerater kan undgås:

Det kan du gøre:
•	 Gør	en	aktiv	indsats,	hvis	du	kender	

nogen i havnen, som anvender ulovlige 
malinger!

•	 Se	ikke	passivt	til,	hvis	du	ser	sejlere	bruge	
maling fra ukurante bøtter, der ikke ligner 
dem, der kan købes i almindelige bådud-
styrsforretninger! 

•	 Tag	en	alvorlig	snak	med	dine	sejlerkam-
merater, hvis de ikke har ”rent mel i posen”!

•	 Rekvirere,	uddel	og	opsæt	kampagnema-
terialet i klubben/på havnen (kan bestilles 
hos Dansk Sejlunion).

Ulovlig maling skal enten fjernes på miljørig-
tig vis (med slibemaskine/vakuumskrabejern 
koblet til en støvsuger), eller forsegles med 
en primer.  

Ingen grund til at ty til krasse midler og 
forurene... Lovlige bundmalinger er effektive 
nok

Flere undersøgelser fra Dansk Sejlunion 
viser, at de tilladte kobberbaserede bund-
malinger, der er i handelen i dag, ikke giver 
anledning til den store begroning. Og hvis 
man vælger et kobberholdigt produkt, der 
også indeholder et såkaldt hjælpebiocid som 
zinkpyrithion, kan man være ret sikker på, 
at bunden holder sig tilfredsstillende ren 
gennem hele sæsonen. En forudsætning 
er selvfølgelig, at produktet er påført efter 
forskrifterne, herunder at bunden ikke 
krakelerer og skaller af, samt at krav til påfø-
ringstemperatur og luftfugtighed overholdes. 
I forhold til tidligere tilladte produkter (før 
2003) kan der forekomme lidt mere slim og 
alger på bunden – især sidst på sæsonen.

Men man vil ikke opleve bunde, der er 
totalt begroede med f.eks. rurer. N.B. Vælges 
imidlertid et produkt uden eller med et lavt 
indhold af kobber, vil begroningsmængden 
øges.

Læs mere om kampagnen på www.
sejlsport.dk/miljø. Råd og vejledning vedr. 
malinger herunder hvorvidt de er ulovlige 
kan få ved henvendelse til Dansk Sejlunions 
miljøkonsulent Jesper Højenvang, e-mail: 
jesper@sejlsport.dk

Bådejere, der anvender værftsmaling med 
TBT, kan – bevidst eller ubevidst – risikere at 
”tørre” en kæmpe regning af på fællesskabet, 
den dag vanddybden i havnen bliver for lav. 
Blot et par enkelte lystbåde malet med ulov-
lig TBT-holdig bundmaling kan være nok til, 
at bundmaterialet ved oprensning i havnen 
ikke kan bortskaffes ved klapning/dumpning 

i havet på godkendte klappladser, men må 
deponeres på land.

Prisen for landdeponering kan nemt løbe 
op i 10-15 millioner kr., hvorimod bortskaf-
felse til havs kan klares for bare 300.000-
500.000 kr.

Kampagnen ’Regning til dig’ blev der-
for sat i søen i foråret 2009 for at skabe 

Stor regning til dig hvis dine sejlerkammerater bruger 
forbudt TBT-maling!
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Standerhejsning
Lørdag den 24. april  
kl. 13.00

Der serveres pølser

Drikkevarer til klubpriser

TILRIGGERFEST
Lørdag d. 24. april kl. 19.00

i sejlklubbens lokaler

GOD MAD   -   LEVENDE MUSIK   -   GODT HUMØR

Pris kr. 175,-

Tilmelding modtages gerne nu, dog senest

19. april
til:

Michael Steglich-Petersen
Tlf. 40 70 69 46 ell.

Email: michael.steglich@orionpharma.com

Obs.: tilmelding max 50 personer, så først til mølle osv.
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Kurset omfatter  
gennemgang af 4 moduler

HJERTE-LUNGE-REDNING

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP

FØRSTEHJÆLP VED TILSKADEKOMST

FØRSTEHJÆLP VED SYGDOMME 

På kurset vil du bl.a. lære aflåst sideleje, 
hjertemassage, kunstigt åndedræt, psykisk 
førstehjælp, behandling af småskader, blød-
ninger og mindre knoglebrud, behandling af 
ætsninger og forgiftninger samt førstehjælp 
ved alvorlige og akut opståede sygdomme. 

deltager - heri indgår også 2x en let frokost i 
klubhuset.

Der er begrænset deltagerantal - ialt 14 pr. 
hold, så tilmeld jer snarest. (pladser tildeles 
efter ”først til mølle princippet”)

 Ved tilstrækkelig overtegning vil kurset 
blive søgt dubleret 20. - 21. marts.

Tilmelding til:  Lene Åbom
E-mail: leneaabom@yahoo.dk
telf.: 23268786

Så er der mulighed for at deltage i et særde-
les godt kursus i at redde liv til søs. Nibe Sejl-
klub har skaffet professionelle instruktører 
fra Beredsksbsforbundet til at undervise i et 
førstehjælpskursus, der er målrettet fritids-
sejlere og som bygger på de scenarier, som vi 
kan komme ud for på søen.

Kursets varighed er 12 timer, der gennem-
føres i week-enden 10. - 11. april 2010 med 6 
timer pr. dag.

Prisen for deltagelse i kursus 250 kr. pr. 

Lær at redde liv
Hjælpen til søs kan være længe undervejs, 
og derfor er det vigtigt, at du kan yde før-
stehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende 
ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes 
ind inden for ganske få minutter. Det er i det 
tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv 
og død. 

Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan 
lægger du lige en person i aflåst sideleje? 
Hvordan udfører du førstehjælp, når der er 
høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukne-
ulykke? 

Spørgsmålene er mange, og du vil kunne 
få svar på dem på førstehjælpskurset, der er 
målrettet søsporten. 

Kursus i  
Førstehjælp til søs

Kurset har følgende indhold:

- Ulykker rammer som regel uden varsel, og kun gennem grundig forberedelse kan du 
yde dit bedste, hvis ulykken sker på havnen eller på søen. Hvis ulykken sker på din båd 
eller for andre i din umiddelbare nærhed, kan førstehjælp gøre en forskel på liv og død. 
Hjælp derfor både dig selv og andre ved at udbrede budskabet om at lære førstehjælp 
og om at redde livet for dem, der er i nød. Liv reddes i nuet! 

HKH Kronprins Frederik 
Citat fra forordet til Beredskabsforbundets førstehjælpsbog ”Førstehjælp til søs for fritidssejlere”.

Weekenden 10. - 11. april 2010 i Nibe Sejlklubs lokaler.
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Pu ha, lettelsen var stor. Det ”eneste” der 
var galt var, at spændebånd og muffe ind til 
stævnrøret, havde løsnet sig, og havde rystet 
sig løs ved skrueakslen, og derved var der 
opstået en utæthed. Tage havde lige klaret 
det lille problem, og Pyxis var flydende igen, 
så eneste arbejde der var tilbage var at få 
lænset mange, mange liter vand ud af båden.

Hvor var Jytte og Niels glade! Og taknem-
melige over for Svend, Ole og Tage samt 
den ukendte sejler, for en usædvanlig stor 
villighed, hjælpsomhed, og indsats for at 
hjælpe to ”stakkels” sejlere i nød. Tak er kun 
et fattigt ord, siges der, og det forslår næsten 
ikke i dette tilfælde, hvor vi, Jytte og Niels, 
ikke kan takke de tre gæve gutter nok. Det 
eneste vi næsten fik lov til var, at gøre et lille 
indhug i Pyxis’ øldepot.

Jytte og Niels, Pyxis, Nibe

komme fra sent fredag eftermiddag, og hvor 
længe vil det vare inden Pyxis var i vandet 
igen? Skulle hun måske transporteres hjem 
til Nibe på lastbil, eller …?

Men, om ikke også Svend og Ole lige 
kendte én som helt sikkert kunne hjælpe os 
med at få lækken repareret. Niels ringede til 
Tage, og Tage indfandt sig på havnen inden 
10 minutter, da han tilfældigvis lige var i 
nærområdet. 

Niels og Tage gik ombord på Pyxis, og på 
kajen var der spænding om hvor galt det 
stod til.

Tage kom ned efter sin lille værktøjskasse 
og forsvandt op på Pyxis igen.

Endnu 10 minutter gik, og Tage kom ned, 
og Jytte spurgte meget spændt til hvad status 
var. ”Nu skal vi bare have båden i vandet 
igen” sagde Tage!

Stor sejlerhjælpsomhed  
i Thisted Havn

Lige et par fridage, så var der tid nok til 
efterårets sidste tur. Løgstør, Fur og retur.

Torsdag den 18. september 2008 havde 
Nibe Kaagelaug arrangeret en guidet tur på 
Frederik IX’s Kanal med efterfølgende guidet 
rundvisning i Limfjordsmusseet. Så torsdag 
gik turen fra Nibe til Løgstør, og med delta-
gelse i det fine arrangement om aftenen.

Fredag den 19. stævnede vi så ud fra Løg-
stør. Vinden var SV, hvilket selvfølgeligt ikke 
var optimalt. Et godt stykke ude på det første 
lange ben på bagbords halse hørte vi en lyd 
”Biip, biip, biip ...” - hvad var det?

Fik åbnet ind til motorrummet, og fandt 
ud af at det var oversvømmelsesalarmen der 
bippede, og at der var lidt vand i motorrum-
met.

Fat i en spand og et plastickrus. Vandet 
kunne holdes i ave når der blev øset med 
jævne mellemrum, i den smalle plads der er 
nederst i motorrummet.

Vi overvejede nu om vi i stedet skulle gå 
til Amtoft, der jo var den nærmeste havn. 
Efter nogle overvejelser blev vi dog enige om, 
at der kunne vi nok ikke få megen hjælp, 
hvis dette blev nødvendigt, så vi valgte at gå 
til Thisted i stedet for. - Der kom jo trodsalt 
kun lidt vand ind !

Da vi kom ned i Thisted Bredning, efter at 
have gået for motor ned gennem Feggesund, 
kom vandet lidt hurtigere, så der næsten 
skulle øses hele tiden - troede at det var en 
læk på udstødningssystemet, hvilket skulle 
undersøges nærmere, når vi var kommet i 
havn. Der skulle jo både være en ved roret, 
og en til at øse - så der var ikke flere hænder 
ombord.

Ved halvfiretiden stævnede det gode skib 
Pyxis af Nibe ind i Thisted havn. Heldigt at vi 
havde valgt at gå til Thisted …

Efter at Pyxis var fortøjet, og vandind-
trængningen havde været uden opsyn 
imens, var det et skræmmende syn der viste 
sig for os under dæk: dørken var dækket af 
vand !

Samtidig med at Jytte øste vand op, un-
dersøgte Niels udstødningen – der var intet 
galt !

Men, men, men, ved stævnrøret stod der 
en ”fin” stråle af vand, på tykkelse med en 
tynd lillefinger, ind i motorrummet! - Vi var 
jo gået for motor ind i havnen, og herved var 
det blevet værre.

Første tanke var at Pyxis skulle op af van-
det! Niels øste videre, Jytte løb op på havnen, 
og fandt to gæve gutter. På spørgsmålet til 
dem, om de kendte nogen der kunne hjælpe 
os med at få Pyxis op af vandet, var svaret 
roligt og sindigt: ”I kan da begynde med at 
sejle båden her over til kranen !”

Nu var det jo så bare ikke smart at starte 
motoren, for det kunne jo forværre det yder-
ligere. Straks forstod ham der stod i en båd, 
han lige havde fortøjret foran os, situationen, 
så han tilbød at bugsere os over til kranen.

Hvor heldige kan man være? Svend og 
Ole, som de to gæve gutter hed, vidste lige 
hvad der skulle gøres. De havde adgang til 
nøgle til kranen, og færdigheder til at be-
tjene den. Det varede ikke længe inden Pyxis 
stod på havnekajen.

Mange tanker nåede at løbe gennem ho-
vedet på både Jytte og Niels. Hvad var galt? 
Skulle der reservedele til – og hvor skulle de 

Vinterbilleder fra 
Nibe Havn 6/1 2010
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Danebo
 tættere på

Kom godt i hus med EDC Danebo

Områdets klart mest  
sælgende ejendomsmægler!
40 års erfaring i lokalområdet er ingen tilfældighed - vi kender 
hver en krog i området, og ved hvad ejendommen skal koste!

Vi er kæden med flest butikker i Nordjylland, og det er en styrke. 
Men at være de største er ikke det vigtigste for os. 

Vi har som mål at være de bedste. Dem, der sikrer dig den 
 bedste bolighandel gennem nærvær og engagement.

Kildegade 31A · 9240 Nibe · 924@edc.dk · Tlf. 98 35 25 55
www.edcdanebo.dk

Margit 
Kjærsgaard
sagsbehandler

Ole 
Nicolajsen
Statsaut. ejd.mægler

Claus 
Sørensen
Statsaut. ejd.mægler

Michael 
Møller
Statsaut. ejd.mægler

Husk - vi har åbent 

alle ugens 7 dage!

Nibe

Husk at Nibe Sejlklub  
også giver  

mulighed for ægtefællemedlemskab

Stemningsbilleder 
fra nytårssoiré
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Tyskland, han var en ½ time om at komme 
ud. Vi lå på den anden side så vi kunne ikke 
hjælpe, men det så helt galt ud.

12-07-09 
I Stubbekøbing fik vi en snak mad en 
fastligger, deres båd lå ved siden af vores. 
Inden vi så os om var vi bænket sammen 
med ca. 20 mennesker til grill. Lone og Leif 
som de hed i nabobåden var meget aktive. 
Leif var professionel musiker, så han spiller 
solen ned hver weekend, og det er med en 
hel koncert.

 

Vi havde en meget hyggelig aften. Sejlklub-
ben var desværre ramt af en tragedie, et af 
deres medlemmer havde fået hjertestop i sin 
båd midt i Århusbugten. Da vi var der kom 
båden hjem sønnerne havde hentet deres 
mor og sejlet båden hjem. Det var meget 
bevægende for alle. Vi tog turen til Omø, 
kom lidt sent af sted så vi var først fremme 
kl. 19.30. Vi kunne så ligge til uden på som 
nr. 3 Vi er blevet rigtig gode til at slukke for 
motoren og lade vind og sejl bestemme, det 
er dejligt.

13-07-09
Her er dejligt på Omø, vi har været ude at 
cykle en tur. På toppen af øen står der en 
bænk hvorfra der er den flotteste udsigt.  
Jeg kan godt forstå hvorfor bænken står lige 
der. Havnen er ved at blive fyldt op, så er 
her jo dejlig underholdning. Omø færgen 
kommer jo flere gange om dagen, og igen 

08-07-09
Vi sov lidt sent, der var megen snak i smug-
kroen, men der blev da ro. Her til morgen 
var der en af stamgæsterne der blev afstraf-
fet, han havde ikke opført sig ordentligt om 
aftenen. Det foregik ved at Oldermanden 
iført en flot gammel fjerprydet hat, og en 
svampet rød tud, bandt manden til en pæl 
og under høje hyl gav ham pisk. Det var vist 
et ritual de havde, ikke kedeligt Vi kom til 
Vordingborg, og her er byfest hele ugen. Vi 
fik en plads lige midt i gyngerne og karusel-
len, Mon vi bliver???.

09-07-09
Vi bliver, har fået vasket tøj og der var ro kl. 
24 så det er ok. Her er til gengæld noget at 
se på. Vi skal have vendt båden, den står på 
bunden, når her er lavvande så Henning er 
ikke så glad. Vi ligger ud for en fiskehandel, 
flot forretning, han sælger byfestmenyer, og 
der er bare gang i den. Vi købte også vores 
derovre. Folk står i kø for at få mad, så bestil-
ler man og får et nr. der så bliver råbt op når 
maden er klar. vi havde bestilt og manden 

sagde 105 til Henning, han misforstod og 
vendte sig om i køen og råbte nr. 105, kors 
hvor folk grinede, det var jo prisen han 
havde fået oplyst. 

 
10-07-09
I dag fik vi så regn, synd for byen når der er 
fest, vi håber på at kunne sejle i morgen, hvis 
vinden er faldet lidt.

11-07-09
Her er altså meget livligt, vores nabobåd, en 
stor motorbåd, har virkelig mange gæster og 
et stort stereo anlæg. Han starter det tidligt 
om morgenen og slutter sent kl. ca. 02.30. 
Vi vil meget gerne herfra i dag, men vinden 
er gået i vest, og den er ikke svag. Der er 
desværre ikke andre pladser i havnen, ellers 
var vi flyttet. Vi sejlede til Stubbekøbing, det 
var med vinden.

Vi sejlede kun med rebet forsejl , alligevel 
gik vi 6 knob. Her er kraftig sidevind og der 
kommer mange både ind, det er spændende 
at se hvordan folk kommer ind og får for-
tøjet. Det første vi så var en stor fin båd fra 

Dit lokale valg

Restaurant Bryggen
Bryggen 52
9240 Nibe
tlf. 98351001

Med venlig hilsen

Besætningen på Bryggen
Peter Bertelsen

Tilmeld jer vores nyhedsbrev på  
www.restaurantbryggennibe.dk  
og modtag nyhederne om de 

sidste nye og spændende  
tilbud og tiltag på  

restaurant Bryggen.

Vi ser frem til at byde 
jer velkommen i vores  
lokaler eller levere 
spændende og vetillavet 
mad til jer under private 
rammer.

Sommer 2009 i Tango  
(2 måneder) - fortsat fra sidste nr.
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bus til Marstal. Det var underligt at gå i de 
gader, med huse og navne fra bogen. Alberts 
hus, og mange af de andres, er der endnu. 
Søfartsmuseet, som var den købmandsgård 
som Albert ejede, var en flot oplevelse. Efter 
frokost på havnen er vi nu hjemme i Tango 
igen.

21-07-09
I går hård vind og bølger lige imod. I dag 
faldt vinden og havet ligeså, troede vi, men 
vi skulle blive klogere. Vi ville til Flensborg 
Fjord, Henning var ved at gå i panik da han 
opdagede vi kun havde 1 øl tilbage til deling,. 
Men da vi var fri af Ærø blev vi i den grad 
kastet rundt af bølger fra alle sider. Vi valgte 
at gå nord om Als. Det blev så til Sønder-
borg i stedet for, efter 10 timers røvtur, det 
er altså ikke lige mig. Vi måtte ligge til på 
den forkerte side af broen, men det er ok. 
Lige da vi havde spist og ville nyde et glas 
vin kom der en mand og bad os om at flytte, 
han havde en ”stor” motorbåd, og han syntes 
vi lå og fyldte for meget. Der var masser af 
plads 2 bådlængder længere fremme, han 
var ret uforskammet. Dem han fulgtes med 
var henne ved os og undskylde på hans 
vegne. Jeg tror han havde damp. Henning 
sagde til ham at med den opførsel gad vi 
ikke flytte, Der var jo også plads nok. Vi 
havde ellers endnu en MOB øvelse. Hen-
ning ville i det rolige vand i Als Sund vaske 
saltvand af vinduerne men der var jo noget 
vind, så pludselig forsvandt vaskebaljen ud 
over skibssiden. Henning fik den op med et 
fiskenet efter jeg havde lavet en flot manøvre 
med at vende skibet, uden at generer andre, 
endda med storsejlet oppe. Der sejlede en 
Englænder ved siden af os, han gav et tegn 
med sin tommelfinger, godt klaret. Vi kan 
altså ikke undvære den balje, det er den 
eneste der passer til vores vask.     

22-07-09
Vi sejlede til Flensborg da vi gerne ville 
handle vin og øl m.m. Det kunne vi have 

gjort i Langballigau, men det er alt for dyrt 
der.

23-07-09
Henning er bare heldig, hver gang jeg siger 
at nu skal vi have vasket den båd, så regner 
det. I nat blev Tango nærmest sandblæst, 
det styrtede ned og det lynede og tordnede 
så nu er den ren igen. Efter endnu en tur til 
Sky Supermarked, hvor Henning forsynede 
sig med øl, sejlede vi kl. 16 lidt ud i fjorden 
til en havn der hedder Bockholmwik. Vi har 
købt bøffer og pølser til grill i morgen hvor 
vi skal mødes med Lis og Niels P. i Sønder-
borg.

24-07-09 
Det blev Dyvig. Her er blevet meget udvidet 
siden vi var her sidst, det var et af de første 
år vi var på ferie i båd. Vi venter på Lis og 
Niels, men jeg tvivler på at de kommer, kl. 
er 14 og de er ikke sejlet fra Fåborg endnu. 
Vejret er ikke for godt og de har jo modvind, 
vi havde medvind, der er jo forskel. De kom 
og vi grillede lidt sent. Vi havde en dejlig og 
hyggelig aften. Vi bliver en dag mere, det 
blæser så vi hygger. 

25-07-09
Endnu en dag med voldsomme regnbyger. 
Vi grillede igen og havde en fin aften sam-
men med Lis og Niels.  

26-07-09
Vi sidder og fintænker, det blæser stadig 
meget, men vi vil kun til Årø, det er en 
kort tur, nu må vi se. Lis og Niels er sejlet, 
de skal være hjemme til weekenden,(det 
arbejdende folk). Vi kom til Årø og ville 
finde noget at spise, der var stegt flæsk m.m. 
på havnen. Der sad et par som vi bænkede 
os ved, det var Jutta og Christen de har også 
sejlet et par måneder. Vi sluttede af i deres 
båd, mændene med Irish Coffee vi andre 
med en kop the. Det var hyggeligt.

de tyskere, ja jeg har skrevet om dem før, 
men altså: Der var en tysk sejler der absolut 
skulle ud af havnen netop som færgen 
skulle ind. Det lykkedes færgen at stoppe, 
men kaptajnen var helt ude på broen for 
at skælde ud, færgen havde givet signal. Da 
holdt vi vejret, ja man forstår det ikke.

14-07-09
Vi er i Lohals, her har vi aldrig været før. Her 
er renoveret så det basker, nye bad og toilet-
ter, det var i de gode tider.

15-07-09
Fra Lohals til Lundeborg. Igen en dejlig dag 
med familien. Det er stadig varmt men med 
byger.

16-07-09
Så er vi i Svendborg, de næste 3 dage bliver 
vejret slemt, men her føler vi os jo hjemme. 
Vi ligger mellem pæle, ellers er det svært at 
få plads, der ligger 3-4 uden på hinanden. 
Vejrudsigten siger meget regn, jeg håber det 
venter til i morgen eftermiddag, om formid-
dagen skal jeg på tøsetur med svigerinderne. 
Det kan jo blive svært at holde ild i dankor-
tet når det regner.

17-07-09
Her er virkelig tryk på, 3 min. efter at en 
plads er forladt er der en båd der vil ind, 
Man venter jo storm. Ved gud om vi ikke 

blev jaget væk fra vores plads, den var til 
store både, og vores var for lille. Vi var godt 
sure for alle de store både lå på de pladser 
for små både, det er nemlig der man vil ligge. 
Nå vi sejlede til en anden af havnene, og der 
var folk meget søde og hjælpsomme. Vi piger 
havde en dejlig tur i byen, og Henning spiste 
frokost i Thurø Stuen med en af sine brødre.

18-07-09
Det regner og regner og det er vedvarende. 
Henning vil male og jeg vil læse.

19-07-09
Vi sov ikke meget i nat, båden der lå uden på 
os havde ikke strammet deres fortøjninger 
ordentligt, så kl. 01.30 var Henning at ordne 
det, så blev der ro. Der kom en båd ind fra 
Aalborg V.B. med 1 mand, han var kommet 
til skade. Han havde fået bommen i hovedet 
så det ene øre måtte syes på skadestuer, han 
var heldig at han faldt ind i båden. Henning 
og 2 andre fik en øl med ham som tak for at 
de havde lukket båden af for regnen. Vi er 
nu sejlet til Ærøskøbing og her er jo fint. Her 
er varmt og det bygeregner vi har gået en tur 
i byen, spist en Ærø is, noget med valnødder 
og sirup, uhm.

20-07-09
Kraftig blæsevejr med byger. Vi har lige 
læst ”Vi de druknede” af Carsten Jensen, 
en fantastisk bog, derfor har vi taget en 



28 29

27-07-09
Vi har sejlet fra Årø til Juelsminde, en lang 
tur, men for Tangos vedkommende på re-
kord tid, 6 timer. Vi havde medvind, den var 
der ikke meget af, men store bølger bagfra så 
vi blev skubbet frem. Da vi nåede Lillebælt 
var der 3 knob medstrøm. På et tidspunkt 
lokkede vi 9,5 det har vi aldrig prøver før. 
Det var for motor hele vejen. Vi ligger i den 
nye havn, det er lidt træls, men vi nåede 
fiskehandleren inden lukketid.

28-07-09
Tidligt op og af sted, vi er i Hou syd for 
Århus. Vi får besøg af barnebarn, med mor 
og far. Vi har lige været på besøg i Kimbo til 
en hyggestund, de måtte flytte plads, men en 
flink havnefoged hjalp med en anden plads. 
Der bliver meget blæst de næste dage så vi 
får nok lært Hou at kende .

29-07-09
En hård dag med et 2½ årigt barn fuld af 
krudt. Der er en legeplads så der er vi meget. 
Jeg tror ikke hun bliver sejler.

30-07-09
Det blæser og regner så vejrudsigten var 
rigtig denne gang. Vi har besøg af en gam-
mel kollega Henning skulle hjælpe ham med 
noget. Dejligt at der er brug for en når man 
er ved at være ”gammel”.

31-07-09
Stadig i Hou, vi sejler videre i morgen, så 
lægger vinden sig.

01-08-09
Vi sejlede fra Hou til Bønnerup, 57 sm. 10 
timer så var vi trætte. Vi blev budt velkom-
men af nogle fastliggere, 2 af dem havde haft 
en LM 32. Den ene havde for øvrigt solgt sin 
til Jens Christian, så den kendte vi jo.

02-08-09
Vi sejlede fra Bønnerup kl. 8.45 mod Øster 

Hurup hvor vores datter med familie + hund 
kommer på besøg. Der var nogle slemme 
bølger fra siden så jeg kan altså blive søsyg 
endnu.

03-08-09
Gråvejr men vi tror på at solen kommer, vi 
får jo besøg. Den kom og vi havde en dejlig 
dag.

04-08-09
Vi er vågnet til en fin stille morgen. Vind-
stille, men vi vil alligevel til Hals i dag, og så 
hjem i morgen. Som sædvanlig er der fuld 
hus i Hals, men stadig dejligt vejr. Vi har fået 
stegt flæsk og persillesovs, det slutter vi altid 
af med i Hals før det er slut for i år.

05-08-09
Så er vi igen i Nibe.

Hilsen Tango      

Åbningstider:   Onsdag til fredag: 14.00 - 17.00   Lørdag: 10.00 - 14.00

Sejler-øl til det sejlende folk
www.nibebryghus.dk

Altid frisk på fad  
i Oles Bar og på Restaurant Bryggen
Glæd dig til nyhederne i 2010.

•  Alt i Bådkalecher/sprayhoods
• Markiser læ & solsejl

•  Presenninger
•  Hynder (nye & ombetrækning)

•  Fortelte
•  Diverse reparationer

Alt udføres i bedste kvalitet 
– uforbindende tilbud gives!
Lærkevej  16  Dronninglund
Tlf. 2240 1676 - 9824 0676
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I skrivende stund forhandles der stadig med 
et par vognmænd, og derfor er endelige 
datoer og priser ikke på plads endnu.

Det er dog planlagt at vi søsætter lørdag 
den 10., fredag den 16. og fredag den 23. 
april.

Endelige datoer og priser vil hurtigst mu-
ligt, og senest medio marts, blive offentligt-

gjort på havnens og sejlklubbens hjemmesider, 
www.nibe-havn.dk og www.nibe-sejlklub.dk 
samt ved opslag på Havnekontoret og i sejl-
klubbens klubhus.

Lister hvor man kan skrive sig på, vil i 
lighed med sidste år blive fremlagt på bordet 
i vaskerummet/biblioteket.

Torkild Gade, havnefoged

Fælles søsætning 2010

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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


