
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
Lene Åbom  2326 8786
leneaabom@yahoo.dk

Næstformand
Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Sekretær
Michael Steglich-Petersen 4070 6946
michael.steglich@orionpharma.com

Kasserer
Lars Rudkjøbing  9838 5513
rudkj@kabelmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Søren Justesen  4077 6133
justesen@dlgtele.dk

Klaus Søe  6060 2591
soe@mail.tele.dk

Peer Herbsleb  4054 9210
peer.herbsleb@hnh-consult.dk

Suppleanter
1. Ingen

 

2. Ingen

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

Ansvarlig redaktør
Niels Jakobsen 5357 2426
niels@nj-multimedie.dk

Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2010

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

Næste blad 
udkommer ultimo november 2010. 
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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 2010

21/9 MOB-kursus kl. 17.00

24-26/9 Herretur

22/10 Bådoptagning

23/10 Arbejdsdag i klubhuset kl. 09.00

29/10 Bådoptagning

30/10 Bådoptagning

30/10 Standerstrygning kl. 13.00

30/10 Afriggerfest med RYD BULEN kl. 19.00

5/11 Åbning af Oles Bar kl. 17.00

31/12 Nytårssoiré
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MAYDAY
Det afholdte Mayday kursus i april var en 
stor succes. De 13 deltagere var alle enige 
om, at udbyttet var stort og at dette var no-
get, som alle kunne have glæde af – ja oven 
i købet livsvigtig glæde af ! Bestyrelsen er i 
skrivende stund i kontakt med beredskabs-
styrelsen for at få afholdt et weekend kursus 
i november 2010 og evt. et yderligere kursus 
i det tidlige forår. Der kan være op til 14 
deltagere på hvert kursus. Vi vender tilbage, 
så snart vi har bekræftede datoer og pris for 
kurset.

Nye medlemmer
I løbet af efteråret vil vi i bestyrelsen forsøge 
at udarbejde materiale vedrørende nye med-
lemmer i Nibe Sejlklub.

Vi har i lang tid haft et ønske om at 
få modtagelse at nye medlemmer lagt i 
nogle andre rammer end blot at modtage et 
girokort og ”forsøg dig frem”. Det skal ikke 
opfattes således, at man som nyt medlem 
i Nibe Sejlklub skal omklamres totalt, når 
man bliver medlem. Men der er bestemt 
ting, vi kan gøre bedre, for at de nye kan 
blive orienteret på en kvalificeret måde, blive 
hjulpet tilrette med praktiske gøremål og få 
spørgsmål besvaret. 

Vi kan samlet gøre dette rigtig meget 
bedre, end det vi gør i dag. Man kunne f.eks. 
få sig en kontaktperson blandt de gamle 
medlemmer. Har du gode ideer til, hvad et 
sådan ”Velkommen til Nibe Sejlklub materi-
ale” skal indeholde, er du meget velkommen 
til at kontakte formanden. Du behøver ikke 
at deltage i udarbejdelsen, men bare sende 
dine tanker og ideer, og de vil blive taget 
med ind i udarbejdelsen af materialet.

Velkommen tilbage fra nogle 
afslappende sommermåneder  
til et varmt arbejdsomt efterår  
i Nibe Sejlklub.

Lene Åbom
Formand 

formanden for Nibe Sejlklub der vil være 
kontaktperson.

Sejlerrelaterede aktiviteter
I vort sidste medlemsblad blev der i lederen 
omtalt, at vi fremover ville øge vore tilbud 
om sejlerrelaterede aktiviteter. Det er et løfte, 
som vi I bestyrelsen har tænkt os at holde. I 
vil derfor som medlemmer af Nibe Sejlklub 
få tilbudt kurser, foredrag, rene hygge/under-
holdningsaftener samt frivillige aktiviteter, 
som man kan deltage i med ”rå arbejdskraft”. 
Enkelte af de kommende aktiviteterne er om-
talt i dette blad, men flere er i støbeskeen. De 
vil blive annonceret i de kommende udgivel-
ser af ”Sejlrenden”, på vor hjemmeside samt 
via vor mailservice. 

Siden sidst er der blevet udarbejdet en 
manual for udlejning af klubhuset. Den er nu 
lagt ud på vor hjemmeside.

Sikkerhed
Ved standerhejsningen foråret 2010 var 
temaet: Sikkerhed. 

Flere faldulykker har vi oplevet dette forår 
i havnen. En tur ud i det forårskolde havne-
vand. Fald fra bådene, hvor man er faldet i 
vandet uden redningsvest.  En af disse fald-
ulykker endte faktisk med en hospitalsind-
læggelse. Et lille udpluk fra en anden episode, 
hvor en af vore medlemmer kom ufrivilligt 
i det våde element. ”Redningsmandskabet” 
fra nabobåden måtte til sidst beordre: Nu er 
det altså dig, vi skal have op af vandet,  så må 
pibe og tobak vente. Ellers svømmede han 
nok rundt derude endnu på jagt efter sin 
pibe. Da han langt om længe endelig stod på 
dækket igen, våd og kold kom det lidt tørt: 
”Det var godt nok lidt koldt”.    

Småskader har der været og hjertestarte-
ren har der været bud efter, hvorfor emnet 
sikkerhed absolut ikke afsluttet med at 
standeren gik til tops i det spæde forår og 
formanden sagde et par bevingede ord om  
Maydaykurser. Dette emne kommer til at 
fortsætte.

blev skabt, er i dag blevet gennemført eller 
er på vej dertil. Peter fortsatte med bestyrel-
sesarbejdet i havneregi indtil 2008.

I 2005 trådte Peter ind i Nibe Sejlklubs 
bestyrelse, hvor han gennem årene har 
varetaget almindeligt bestyrelsesarbejde, 
kassererposten samt oprettet og vedligeholdt 
klubbens hjemmeside. 

Et stort arbejde har Peter desuden lagt i 
Sejlerskolen, hvor han gennem en del år har 
været instruktør i praktisk sejlads. Gennem 
dette instruktørarbejde har Peter haft rig 
mulighed for at give vore nye sejlere en rigtig 
god start på sejlerlivets glæder.

Bestyrelsen i Nibe Sejlklub vil gerne sige 
dig tak for din indsats i sejlklubben og håbe 
det bedste for dig og din familie i din nye 
havn. Vi vil spejde efter dig, når vi sejler i 
farvandet omkring Snaptun.

Hvordan skal vi bygge?
Kort tid efter udgivelse af sidste nummer af 
”Sejlrenden” fik vi i bestyrelsen for Nibe Sejl-
klub svar fra SI på vor ansøgning om råderet 
over byggefelterne ved siden af klubhuset.

Vor ansøgning blev positivt modtaget, 
hvilket betyder, at vi allerede i det kommen-
de efterår skal starte ud på udarbejdelse af 
konkrete handlingsplaner for den fremtidige 
anvendelse af arealet. Til dette formål skal 
der nedsættes en arbejdsgruppe. Har du 
som medlem af Nibe Sejlklub lyst, evner og 
kompetence til at indgå i et sådan gruppe, 
så er du meget velkommen til at kontakte 
formanden for Nibe Sejlklub. Indtil den 
nye projektgruppe er etableret, vil det være 

Bestyrelsen har ordet

Vor havn og vort klubhus har været godt 
besøgt denne sommer, hvilket kun kan 
glæde os.

I skrivende stund er næsten alle sejlere 
kommet hjem igen til Nibe Havn efter som-
merens togter. Enkelte kommer først senere 
på efteråret. 

Alle vender hjem fyldt med oplevelser, 
som venter på at blive fortalt. Det vil der 
blive rig lejlighed til, når de lange aftener 
stunder til, og vi igen begynder at hygge os 
indendørs. 

Nogle af disse historier har det som lyst-
fiskerhistorier, de bliver bedre og bedre med 
tiden, så vi har noget at glæde os til.

Tak til Peter
Et farvel til denne sommer betyder ikke kun 
et farvel til et herligt havneliv, men også et 
farvel til et meget aktivt bestyrelsesmedlem i 
Nibe Sejlklub.

Peter Altenborg har efter mange års aktiv 
bestyrelsesarbejde valgt at overdrage sine 
opgaver til andre, hvilket er sket som en 
glidende proces hen over sommeren.

Peter startede helt tilbage i 1999 i Nibe 
Havn, hvor han blev mødt og budt velkom-
men af vor tidligere havnefoged Knud Erik 
Larsen. Et sådan møde kunne kun give en 
god start på et godt liv på Nibe Havn. 

Det blev ikke et passivt medlem der 
kom ind i Nibe Sejlklub og Nibe Havn som 
helhed.

Tilbage i 2004 var Peter med til at ud-
forme idekataloget om fremtidsvisioner for 
Nibe Havn. Mange af de ideer der dengang 

Vi må erkende, det er tid at sige farvel til en utrolig skøn 
sommer. En sommer med rigtig mange herlige stunder i 
og omkring Nibe Havn. 
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Endnu engang vil vi i Nibe Sejlklub 
sætte fokus på sikkerheden.

Vi har alle prøver at få en fender 
eller en redningskrans samlet op fra 
vandet. Disse genstande vejer intet i 
forhold til en fuldvoksen person. Er 
man kun 2 mand på båden, og den ene 
falder i vandet, så har man en rimelig 
stor opgave at løse. 

Tirsdag den 21. september 2010, får 
du muligheden for at afprøve dine 
færdigheder    

Mødetidspunkt: 
Kl. 17.00 ved Nibe Sejlklub, hvorefter vi 
fordeles på bådene og sejler ud på loen.

Mand over bord kursus 
med Nibe Sejlklub

Kræsten Gråe har tilbudt at tage våd-
dragt på og selvfølgelig også sikkerheds-
vest for derefter at falder i vandet.

Hvordan får vi ham uskadt op igen ?
Hvis det går rimelig nemt og hur-

tigt, at få Kræsten bjerget, kan øvelsen 
gentages.

Kurset forventes afsluttet senest kl. 
19.30 i klubhuset, hvor Nibe Sejlklub vil 
være vært ved en forfriskning.

Kurset er gratis for medlemmer af 
Nibe Sejlklub.

Tilmelding senest fredag den 17. sep-
tember til 

Lene Åbom 
Formand Nibe Sejlklub
23268786
leneaabom@yahoo.dk

NS byder velkommen  
til nye medlemmer
Siden 1. januar 2010 har Nibe Sejlklub fået 
10 nye medlemmer.

Som formanden også skriver i lederen, 
skal vi blive bedre til at tage imod nye med-
lemmer. Vi håber at se jer til klubbens arran-
gementer, hvor der er rig mulighed for at 
lære klubbens øvrige medlemmer at kende.

Når bådene er sat på land for vinteren, 
åbner Nibe Sejlklubs Venner ”Oles Bar” hvor 
også medlemmer af Nibe Sejlklub er velkom-
men. Her hygges, deles erfaringer og skabes 
venskaber. Oles Bar er åben hver fredag fra 
17 - 19, og drikkevarer sælges til klubpriser.

Nibe Sejlklub vil med disse ord byde vel-
kommen til dette års nye medlemmer:

Lisette Kiefert
Per Jensen
Finn Kaasing
Gert Falkenstrøm
Ole Juhlert
Preben Lund Nielsen
Bettina Lollo Pløen
Lars Lyngby
Vibeke Mark Poulsen
Niels Asger Jensen
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Det er gratis at deltage, og hver båd sørger 
selv for forplejning.

Hvis nogen mangler en gast, eller har 
plads til en ekstra, vil jeg gerne prøve at 
formidle det, så giv besked.

Tilmelding med antal til Carsten Borup på  
cub@privat.dk eller 98351342 /21490796

Tilmelding senest den 19. 
september.

Husk herreturen Mors Rundt i weekenden 
den 24.-26. september !

Nu er tiden inde til den store tur.
Alle kan deltage, også motorbåde.

Programmet er følgende:
• Afsejling fredag den 24. september hen 

over dagen.
• Vi mødes i Thisted Inderhavn/Industri-

havn i løbet af dagen.
• Morgenmøde lørdag kl. 9.00 på kajen. 

Her afgives der bestilling på aftensmad. 
Der bliver arrangeret fællesspisning på 
KFUM klokken 19.30. Menuen er skip-
perlabskovs med tilbehør.

• Kapsejlads til Doverodde, frokost.
• Kapsejlads til Nykøbing.
• Afsejling søndag mod Nibe, efter morgen-

møde.
• Ankomst til Nibe i spredt orden.

Herretur 2010

Her kan sejlere i motorbåde også deltage.

Der er visse elementære regler for at have 
sine grejer opmagasineret i Masteskuret:

Alt hvad der kan afmonteres – f.eks. 
Sallingshorn, wirers, antenner osv - skal 
afmonteres!!

Let materiale – rulleforstag, spilerbomme 
– lægges på de øverste hylder. De største og 
tungeste maste på de nederste hyldesektio-
ner osv.

Bliver det nødvendigt at omrokere andres 
grej – så tag hensyn og behandel grejet med 
respekt !

Og ikke mindst skal alt være forsynet 
tydeligt med ejers/bådens navn samt et 
telefonnr.

Elementære regler men beklageligvis nød-
vendigt at påpege igen og igen.

Michael Steglich-Petersen

Benyttelse af masteskuret !

Bliver det nødvendigt at omrokere an-
dres grej – så tag hensyn og be-
handel grejet med respekt !!
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skal smides ud og der skal køres på lossen 
indtil flere gange.

Har du/I lyst til at give et par timers 
arbejdskraft til fælles bedste, så modtager 
jeg meget gerne din tilmelding inden 19. 
oktober så vi i Sejlklubben ved, hvor mange 
der kommer til morgenmad og hvor mange 
der bliver til frokost. 

På gensyn lørdag den 23.oktober
Tilmelding til: Lene Åbom 2326 8786
leneaabom@yahoo.dk

Lørdag den 23. oktober 2010 kl. 09.00  vil 
der blive serveret morgenkaffe i klubhuset 
inden vi går i gang med efterårsrengøring af 
klubhuset og tilstødende lokaler.

Vort klubhus har været meget brugt 
denne sommer både ude og inde. 

Der er derfor brug for, at vi får det hele 
rengjort inden vinterens aktiviteter starter. 

Det gælder både klubhuset, jolleafdelin-
gen samt depoter, der skal ordnes.  Der skal 
sorteres, overflødige gamle ubrugelige ting 

I år har Nibe Sejlklub modtaget 2 brugte 
cykler af rimelig fin standard fra

Hasse Mortensen og Lene Garsdal i Nibe.
Vi takker for cyklerne som bestemt vil 

blive til gavn og glæde for vore gæstesejlere.
Cyklerne står aflåst i jolleskuret og er 

beregnet til udlån til vore gæstesejlere mod 
et beskedent beløb som gerne skulle dække 
vedligeholdelsen af dem.

Næste år vil udlejningen af cyklerne 

Arbejdslørdag i klubhuset

Cykler i Nibe Sejlklub
komme til at ske i et samarbejde mellem 
havnekontoret og sejlklubben.

Når bestyrelsen for Nibe Sejlklub har 
besluttet sig for i samarbejde med havne-
kontoret,  hvordan udlejningen og ved-
ligeholdelsen af cyklerne skal foregå, vil 
oplysningerne blive lagt ud på havnens og 
sejlklubbens hjemmeside.

Lene Åbom
Nibe Sejlklub
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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?

MAYDAY - hvordan er det nu lige man for-
holder sig, og hvad  er det lige man gør, når 
uheldet er ude - til søs. Eller ved sygdom, 
forbrændinger eller fx hjertestop til søs. 
MAYDAY er et rigtigt godt førstehjælpskur-
sus der sætter fokus på førstehjælp under 
trange forhold. Er man pludselig alene om 
både at yde førstehjælp og samtidig ene om 
at styre båden - hvad skal man sikre sig og 
hvem skal man kontakte for hjælp. Kurset 
tager mange aspekter op som et almindeligt 
førstehjælpskursus ikke er inde omkring. På 
billedet vejledes kursisterne af den meget 
kompetente instruktør. Kurset vil blive taget 
op igen, så flere af Nibe Sejlklubs medlem-
mer kan få mulighed for at deltage i dette 
gode kursus.

Igen i år kunne det Blå Flag hejses på Nibe 
Havn. Ved et efterfølgende uanmeldt kon-
trolbesøg, fik havnen ros for at alt var i den 
skønneste orden.
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Lørdag den
30. oktober kl.19.00
i sejlklubbens lokaler

God mad og levende musik.

Drikkevarer til de sædvanlige lave priser

Endnu engang leveres musikken af vort ”husorkester” Ryd Bulen

Pris kr. 175

Tilmelding modtages gerne nu, men senest den 24. oktober til:
(Obs.: Tilmelding max. 50 personer, så først til mølle princippet gælder).

Michael Steglich-Petersen tlf. 4070 6946 eller
michael . steglich@orionpharma.com

Afriggerfest

Standerstrygning
Lørdag den 30. oktober  
kl. 13.00

Sejlersæsonen 2010 er nu slut.

Vi mødes ved klubhuset til standerstrygning.

Pølser og drikkevarer kan købes til klubpriser

www.rydbulen.dk

Også i år var der et stort fremmøde til Nibe 
Sejlklubs sct. hans fest, og vanen tro var der 
efterfølgende en lang kø ved havnens ishus.

Det er godt at havnen har eksperthjælp at 
trække på, fx når der skal ordnes noget ved 
forskellige installationer. Billedet er fra for-
årets arbejdslørdag, hvor Jørgen gennemgår 
vandforsyningen med Frank som sekretær.
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Sommer i Tango 2010

D. 25-06-10.
Så kom vi fra Nibe. Vi nåede til Hals hvor 
vi var sammen med Irene og Sten fra 
Aalborg. Vi mødte dem ved broen kl, 14. 
og tilbragte et par dage sammen. Der var 
virkelig meget blæst så videre kom vi først 
om søndagen.

D. 27-06-10.
Det er søndag og vi sejlede til Østerby på 
Læsø selv om blæsten var faldet, så var 
bølgerne det ikke. Det blev en lidt træls tur, 
men frem kom vi. Jeg måtte tage søsygepiller 
så jeg var noget grogget da vi ankom. Hen-
ning var meget træt så det var et par gamle 
nisser der var meget tidligt i seng.

D. 28-06-10.
Vi er nu efter en dejlig tur ankommet til 
Donsø i Sverige. I dag var der dejligt på 
vandet, og solen skinner bare fra en klar 
himmel. Vi sidder og hygger i aftensolen, og 
lytter til en gruppe svenskere der synger og 
spiller.

D. 29-06-10.
Donsø var en dejlig ø, men vi sejlede al-
ligevel videre. Vi er nu i Küngälv det er en 
meget forsømt havn, ingen el, ingen vand, 
bad og wc er låst med hængelåse, men her 
er stadig meget smukt og stille. Vi har fået at 
vide at det er en konflikt mellem kommunen 
og havnen der er skyld i alt dette forfald, 
synd. Vi har lige fået en stor is, så nu er vi 
mætte. Det har været en meget flot og varm 
dag, og klokken er 20.00 og vi sidder stadig 
med meget lidt tøj på, yndigt. 

D. 30-06-10.
Med vemod sejlede vi fra Küngälv, men 
uden strøm, vand, toilet og bad siger vi og 
køleskabet fra. Efter 5 timers sejlads i regn 
og meget blæst kom vi til Lille Edet nord for 
den første sluse, så kom solen og det gode 
vejr. Det er jo her de laver toiletpapir så vi 
var helt trygge.

D. 01-07-10.
Vi var tidligt oppe for at komme af sted. 
Solen har bagt hele dagen, det har været 
en dejlig tur. Vi forcerede 5 sluser, og det er 
de store hvor store skibe også kommer. Alt 
gik fint og vi kom så til Vähnersborg. Sjovt 
nok sejlede vi ind lige ved siden af en anden 
Nibe båd, ”Lis Kristine”. Nibe, så fik vi en lille 
snak. Nu sidder vi og hygger og skal til at 
lave aftensmad.

 

D. 02-07-10.
Vi har bare haft en fantastisk dag, solen 
har bagt, og vinden svag, ingen bølger. Vi 
bestemte os for at sejle meget langsomt så 
Henning kunne have en fiskestang ude, det 
var jo for motor, men der var altså ingen fisk. 
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Vi ville til Dalbergså, et lille sted hvor der 
også er campingplads. Her er så fredeligt og 
ingen måger men meget fuglekvidren. Vi har 
fundet en slangerede mellem stenene en 5 
til 6 snoge på op til 1 meters længde, de lå 
og solede sig. Her i dette smalle stræde skal 
man respektere de grønne og røde pæle, det 
lærte en dansk båd, han gik på en klippe, 
men heldigvis havde han ikke så meget fart 
på. Nu sidder vi med kaffen og lidt choko-
lade og ser fodbold.

D. 03-07-10.
Det er hedt, hedt og meget hedt. Vi lagde ud 
med at skulle cykle 8 km ud og 8 km hjem, 
vi ville se nogle helleristninger og en borg 
ruin. Efter 6 km. Måtte vi vende om, alt det 
vand vi havde med havde vi heldt ned, og vi 
var gemmenblødt af sved, det var en dum 
beslutning, der forfulgte os hele dagen. I 35 
gr, skal man ikke okse på cykel i vores alder. 
Vi skyndte os ud på vandet, der var dejligt. 
Vi kom til Dalslandskanalen, så begyndte 
ventetiden indtil vi fandt ud af at vi selv 
skulle kalde brovagten. Ja, ja der var andre 
danskere der lige som os lige skulle lære det. 
Vi er nu i kanalen og glæder os.

D. 04-07-10.
Vi nåede 1 sluse, niveau forskel 10 cm. Meget 
farligt. Det bliver nok anderledes. Vi ligger i 
Ubberüd, og det regner, men vi vidste godt at 
regnen kom, det var lidt befriende. Vi tager 
en overligning, det har vi ikke haft endnu, 
jeg vasker lidt tøj o.s.v.

Hvis det stopper med at regne cykler vi 
nok en lille tur.  Vi så 2 både der ville igen-
nem sluserne og Henning var sikker på at de 
gik den forkerte vej så han spurtede af sted 
på sin cykel omkring nesset, Der var slusen 
så, de morede sig over ham. Der hvor Hen-
ning ville hen var igennem kraftværket. 

D. 05-07-10.
Ja, anderledes blev det. Vi var tidligt oppe 
for at nå sluserne inden de store dampere 

kom, det havde vi fået anbefalet. Kl. 8 var 
vi parat til den første, 4 meter kom vi op. Vi 
har ingen kort over kanalen, men kortplot-
teren klarer det fint, den er jo også købt i 
Sverige. Vi (jeg) fik vores sag for i sluserne. Vi 
kom igennem 13 den første dag, og det er jo 
op, det er meget hårdere end ned. Armene 
og hænderne værker så det var godt med 
en god nats søvn. Vi ligger sammen med et 
dansk og et svensk båd som sejler sammen, 
de kender hinanden, vi grillede sammen og 
hyggede i aftes. Vi støder på hinanden hele 
tiden så svenskeren spurgte om Henning var 
hyret til hele turen siden han altid var der 
for at tage imod. Vejret er stadig fint, ikke 
så varmt at det ikke er til at holde ud, men 
der her 22-23 gr. dejligt. Vi er vågnet til en 
lidt overskyet morgen, men med dejligt vejr 
alligevel. Måske bliver vi, men her er kun et 
gammeldags das og intet bad, vi må se om 
vandet i kanalen er for koldt.

D. 06-07-10.
Vi blev ikke, men sejlede videre mod Bengts-
fors, men kun 7 sluser. Vi havde ingen ven-
tetid og var hver gang alene i sluserne så det 
virkede lidt nemmere. På er tidspunkt stod 
kortplotteren af, så var vi på den. Vi kunne 
se slusen og bestemte os for at sejle der til, 
da vi var igennem var alt i orden igen, hvad 
mon der lige skete her.

Henning fik ordnet vores gear, når man 
troede det var i frigear bakkede vi. Det er 
svært så at holde 7 tons. Bengtsfors er en 
dejlig havn der ligger i en sø, med et spring-
vand i midten, og meget tæt på byen. Den 
stod så på pizza om aftenen da Henning ikke 
var færdig med opgaven før sent og der jo så 
ingen dørk er at gå på. 

 
D. 07-07-10.
Vi er her stadig, har været oppe i byen og 
fået handlet. Der er langt mellem steder 
man kan handle her i kanalen. Der var lidt 
tøjstativer men ikke mange, jeg tror det 
bliver en billig tur hvad det angår. Der blev 

Husk at behandle andres grej 
med respekt, når masterne 
igen skal ind i masteskuret.
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tur på 20 min. Det er der hvor man sejler 
i akvædukt,(en stor jernbalje på ca. 5 x 50 
meter). Ovenover akvædukten er der en vej-
bro og en togbro. Nu så vi det fra landsiden 
vi har jo sejlet der 2 gange, en anderledes 
oplevelse. Vi spiste frokost på en restaurant 
og fik en fantastisk fiskesalat, vi fik lidt regn, 
men i morgen skulle det blive bedre igen, så 
satser vi på at komme ud i Väneren. Så må 
vi se hvordan det er at sejle i bølger igen.

D. 14-07-10.
Vi kom tidligt af sted, måtte vente ved en 
bro, og der skete bare ikke noget. Henning 
fandt så et tlf. nr. det var til Stokholm det 
hjalp, broen gik op og vi kom ud i Väneren.

Vi havde en fin tur, lidt nordpå kom vi i 
skærgården, der var smukt. Vores mål var 
Åmål, vi skal så ud i Väneren et lille stykke 
før Åmål, og det var ligesom om at alle 
bølger havde slået sig sammen der. Vi fik 
bare tæsk. Vi vendte skibet mod bølgerne, 
og Henning måtte på dæk for vi skulle have 
storsejlet op, det havde vi smidt da vi gik 
ind i skærgården. Det hjalp med det samme, 
godt vi har sejlene. Her er en dejlig by, den 
må vi se i morgen, vi har kun været lidt 
rundt.

D. 15-07-10.
Det har så regnet i stænger i dag så ingen by 
tur endnu. Vi har brugt dagen til at få vasket 

er meget varmt, det var måske derfor, vi i 
den grad blev sat på plads, af en gammel slu-
sevagt. Vi var 2 både der havde sluset sam-
men, vi kendte ikke hinanden, men sådan er 
det jo. Vi kom til en af de sidste sluser af 13 i 
dag, slusen var åben så vi sejlede selvfølgelig 
ind. De får jo besked fra de andre sluser om 
at vi kommer. Det skulle vi ikke have gjort, 
for det første skulle vi lægge til i den anden 
side, jeg sagde til ham at vi var 2 både så vi 
var nødt til at ligge sådan for at kunne være 
der. Da vi jo begge havde alle fendere ude til 
disse sider var det jo lidt (MEGET) dumt hvis 
vi begge skulle flytte om. Vi fik så læst og på-
skrevet at det var ham der bestemte og læst 
reglerne op. Tænk sig at blive skældt ud af 
sådan en grønskolling, han var sikkert ikke 
mere end 60 år. Den anden båd var svensk 
så de bemærkede det til den næste sluse-
vagt, de grinede så det er de sikkert vandt 
til at høre. Nu sidder vi her og har spist, kl. 
er  halv 10 og vi sidder stadig i bar overkrop, 
Henning altså. 

D. 13-07-10.
Det blev regn og torden om aftenen, det 
fortsatte i dag så vi blev i Übberud. Vi har 
været med en lille færge med dampma-
skine der kan tage ca. 12 personer, alt efter 
størrelse. Han fyrede med træ undervejs. 
Den var bygget så sent som  i 1983 til pas-
sagertransport. Den sejlede til Håverud en 

ellers handlet stoffer her lige for næsen af os, 
Der sad en flok et stykke henne af græsset, 
så kom der to, en mand og en kvinde, hun 
var noget skæv. De satte sig et stykke væk fra 
de andre, og så blev der handlet. 

Nu ser vi fodbold i tv, og hygger os (Tysk-
land mod Spanien). 

D. 08-07-10.
Vågnet til en grå himmel, det troede vi ikke 
kunne finde sted her i Sverige. Vi har haft sol 
hele tiden. Vi er i småregn sejlet til Gu-
stavsfors, og kan ikke komme videre herfra, 
vi er for høje til en 12 meter bro. Så det er 
lidt tilbage og så videre nordpå derfra.  Vi 
er for øvrigt en af de største både der sejler 
i systemet, hver gang vi skal sluse bliver vi 
spurgt om højde og bybgang. Når vi går ind 
i sluserne rører vi begge sider med fenderne 
så det går forsigtigt. Der var helt utrolige 
smalle steder vi skulle igennem, men min 
ven, kortplotteren klarede det flot. Her er 
hyggeligt og meget øde, vi er kun 4 både i 
gæstehavnen, 2 med mast og 2 uden. Vi lig-
ger lige neden for en restaurant og Henning 
har budt på middag, Vi venter lige på lidt 
tørvejr til at gå ud i.

Så har vi spist, schnitzel med brasede 
kartofler, 274,- sv kr. inkl. 2 halv liters øl. Det 
smagte fint, og nu er regnen holdt op. 

D. 09-07-10.
Her er godt nok mange grantræer i Sverige. 
Nå vi er så sejlet nordpå og skal igennem 4 
sluser til Lennartsfors. Vi kan ikke komme 
længere p.g.a. masten er for høj til de sidste 
broer. Så i morgen går det så nedad. Det 
bliver dejligt at sluse nedad det er jo noget 
lettere. Vi er meget tæt på Norge og her er 
kun norske både, og det er fredag så her bli-
ver nok lidt uroligt. Her er ikke rigtig nogen 
by, så nu glæder jeg mig til at se noget andet 
end træer. Jeg er jo mest til havne hvor der 
sker noget, og det gør der ikke rigtigt her. 
Henning er ved at grille en kylling, så god 
mad og gode vine det får vi. Her er ikke 

mange både i kanalen, det koster jo 2.500,- 
sv. kr. og derforuden ca. 150,- kr. i havnene 
+ 5 for 3 min bad. Det er måske krisen der 
kradser, jeg ved det ikke, men Dalslands ka-
nalen er jo ellers en besøgt kanal. Nå nu er 
kyllingerne færdige så slut for denne gang.

D. 10-07-10.
Det blev en urolig aften, høj musik o.s.v. 
men de blev dog heldigvis også trætte, så 
vi sov udmærket. Vi er sejlet herfra og skal 
tilbage til Bengtsfors, det er en tur på ca. 5 
timer i dejligt roligt vand. Da vi havde været 
der i ca. 1 time kom de norske både også, så 
begyndte musikken forfra, meget højt så alle 
kunne følge med. Det stod på i ca. 1 time 
så var der nok nogen der havde fået nok og 
bedt dem om at dæmpe sig. Bengtsfors er en 
dejlig havn, og mange badede, men vandet 
var 18 gr. så varmt var det ikke.

D. 11-07-10.
Vi ville tidligt af sted, men der er en vejbro 
som lå før slusen, den skulle op for at vi 
kunne komme videre, men der var ingen 
slusevagt. Jeg fandt ham omme bag et stort 
hus hvor han var ved at gøre kanoer klar. 
Han var vældig sød, så han kom og hejste 
broen, men ikke før kl. 10. Himlen blev mør-
kere og mørkere og vi var 2 både der bare 
så gerne ville igennem alle sluserne inden 
det brød løs. Det kom vi helt til Långbron 
som er en lille gæstehavn og så kom regnen, 
vi sidder lige nu og kan næsten ikke snakke 
sammen sådan regner det. I aften skal vi 
grille bøffer, hvis det bliver tørvejr. Og så 
er der afslutning på vm i fodbold mellem 
Spanien og Holland, det skal vi se. Vi hepper 
på Holland.

D. 12-07-10.
Ja, ja det blev jo Spanien, men de var vist 
også bedst. Vi er videre og er endt i Ubberud 
i slutningen af kanalen, så er vi parat til at 
sejle ud, vi skal bare have sejl og alt gjort klar 
til søen derude, den kan jo være slem. Vejret 
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ingen bølger. Vi sløjfede turen til det nordlige 
Väreneren, vi har brugt for lang tid i Dals-
lands Kanalen og det har vi ikke fortrudt.

Kirken i Mariestad kan ses langt ude 
på vandet, et stort flot spir med 4 små spir 
rundt om, det er et meget flot syn. Her er 
liv og glade dage, og ikke et eneste grantræ, 
men masser af mennesker og musik. Vi tror 
vi ligger over et par dage, nu må vi se.

D. 18-07-10
Godt vi ligger her for det blæser en pelikan i 
dag, solen skinner og det er varmt, men næ-
sten storm. Her sker noget, jeg har langt om 
længe fået en ny redningspakke til at sidde 
bagpå så den gamle grimme kunne smides 
ud, og vi har fået købt gas. Lige pludselig blev 
vi så kaldt på inde fra kajen, det var 2 unge 
mennesker, en journalist og en fotograf, 
de ville snakke med os. De spurgte hvad vi 
skulle i dag, vi sagde at vi ville se kirken og 
et galleri der havde åben, måske gå en tur i 

tøj, og ellers hygget med bøger og ”kaffe”. Nu 
er solen kommet og her bliver bare varmt 
med det samme. Men kl. er blevet 17.30 og 
her lukker alt nu.

D. 16-07-10.
Vågnet til en dejlig morgen, høj sol og 
næsten vindstille. Vi er sejlet til Ekenäs, 
et lille sted hvor alle både fortøjer på skrå 
for at være her. Her er så stille at man kan 
høre når sivene blæser i vinden. Vejret ser 
igen lidt truende ud med mørke skyer, men 
det kan jo heller ikke blive ved. Her kan vi 
komme på nettet, hvis vi bliver pga. vejret 
kan jeg få læst alle de mails der er kommet, 
og få svaret på lidt af dem. 

D. 17-07-10.
Vi vågnede tidligt i dejlige solskin, vi havde 
set at der ville komme regn i løbet af formid-
dagen, men vi ville af sted til Mariestad. Vi 
havde en dejlig sejltur (motortur) der var 
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ikke komme helt ud for at blive overbevist. 
Vi gik så ned til Hörviken stadig inde i skær-
gården, ca. 3 sømil så det er hvad det blev til 
i dag. Her er stille og roligt, en fin havn. Vi 
håber på i morgen.

D. 27-07-10.
Og morgen blev det. Jeg blev purret kl. 04.30. 
skipper mente at der altid er roligt vand på 
denne tid af NATTEN så vi skulle sejle om 
en time. Det gjorde vi så, med søvn i øjnene 
og lidt matte. Da vi kom ud fra skærgården 
var der bølger, og de tog til, men de var til 
at holde ud. Vi sejlede tværs over og ville til 
Dalbergså, men da vi kom ind under kysten 
var der faktisk roligt vand, så vi bestemte 
os for at tage hele turen til Vänersborg, og 
tænk, solen var stået op, den havde vi ikke 
set i mange dage. Skipper er tilgivet for vi 
havde en rigtig dejlig tur. Vi fik en velfortjent 
morfar på et par timer, så fik vi handlet og 
sidder nu kl. næste 22 om aftenen og nyder 
det. Der var for øvrigt et Svensk par der 
opdagede vi var fra Nibe, de kom lige fra 
Limfjorden og havde været i Nibe. De roste 
vores havn meget, især grill pladserne ved 
gæstebroen. Det var dejligt at høre, især da 
vi jo altid hører om renden, meget positivt.

D. 28-07-10.
Vi så på vejrudsigten at der ville blive regn i 
morgen, torsdag, så vi valgte at sejle bare en 
enkelt sluse ned til byen Trollhättan der er 
dejligt, og det koster kun det halve at ligge 
der.

Vi fik set byen, som også er fin, det var så 
det. Meningen var at vi skulle blive liggende 
i regnen der.

D. 29-07-10.
Det gjorde vi så ikke, vi sejlede videre og det 
har virkelig regnet hele vejen. På sådan en 
tur styrer jeg og Henning laver alt muligt 
andet. Han gjorde klar til aftensmaden, det 
bliver ingefærkylling, det er det bedste vi ved, 
så på sådan en regnvejrsdag skal der hygges. 

D. 23-07-10.
Så begyndte det bare at storme i nat, og vi er 
altså nødt til at sejle til Spiken. Her er ingen 
bad og toilet, så af sted med os. 1,5 meter 
høje bølger lige imod, det var morsomt, 
men kun 1 time så det var til at holde ud. 
Vi krydsede lidt så bølgerne ikke virkede så 
voldsomme. Jeg tror vi fik den sidste plads 
der var i havnen, så lidt heldige har man 
vel lov til at være. Det regner meget men 
vejrudsigten siger at det bare er en overgang. 
Her er jo hyggeligt i Spiken, og en masse 
dejlige fisk.

D. 24-07-10.
Det blæser stadig, vi bliver en dag her. Vi har 
gjort lidt rent i båden og vasket tøj, nu ligger 
vi og ser alle de både der kommer ind. Vi har 
lige fået en stor motorbåd ind ved siden af 
os så nu er det så som så med at følge med i 
havnen, lidt træls, men de skal jo også være 
her. I morgen satser vi på at komme herfra, 
og på at vinden falder lidt. 

D. 25-07-10.
Så begyndte det bare at storme igen i nat, og 
regnen står ned, det bliver ikke i dag vi går 
videre. Der var 9 gr. i kahytten da vi vågne-
de, det var koldt. Nu håber vi på bedre vejr i 
morgen. Vores varme i båden er jo ikke til at 
kimse af, Henning maler jeg dovner med en 
bog så vi klarer os, godt vi har god tid.

D. 26-07-10.
Alt var vådt i går, alle blev i havn, og der 
måtte råhygges. I dag er der så roligt i hav-
nen, ingen vind, og ingen regn. Vi gjorde klar 
til at sejle, men så skete der noget. Først kom 
der en dansker og sagde at han var sejlet ud 
kl. 7 om morgenen, og nu var kl. 9, men var 
vendt om og kommet tilbage. Det var vildt 
derude, vi ligger jo i læ inde i skærgården og 
ude i Väneren er der store bølger, lige imod. 
Nå vi ville prøve alligevel, vi kunne jo også 
vende om. I sejlrenden mødte vi en båd fra 
Mou han var også vendt om, så behøvede vi 

D. 21-07-10.
Jeg må indrømme at da jeg kom ind i denne 
havn tænkte jeg, her sker ikke en døjt, og det 
gør der heller ikke, meeeen. I dag fik vi så 
cyklerne frem, og ind til torvedag gik det så. 
Her skete der noget, masser af sjove ting og 
sager, både til det indvendige og det ydre. Vi 
fik købt grønsager, malerpensler og en enkelt 
klud blev det også til. Så cyklede vi rundt og 
så på byen + besøgte 2 gallerier. Byen er flot, 
der løber en flod igennem og der er flotte 
broer over, det kunne minde lidt om Prag, 
men husene er jo af træ og ikke så høje. 
Vi har haft en skøn dag i byen. Da vi kom 
tilbage i båden kl. ca. 15 sad vi lidt og stegte, 
der var drønende varmt. Vi sejlede så derfra, 
og ind i en lille fjord hvor vi badede. Tænk 
jeg plumpede bare i og fik hovedet under, 
det bryder jeg mig bestemt ikke om, heldig-
vis havde jeg mine gamle briller på, Henning 
har selvfølgelig døbt dem, dykkerbriller, 
idioten grinede bare og jeg som troede jeg 
skulle drukne. Nå vi ligger i en lille havn og 
hver gang der suser en båd forbi vugger vi, 
men de går vel også i seng.

 

D. 22-07-10.
Det blev en meget rolig nat, her er smukt, in-
gen bad, men jeg har lært at bade fra båden 
så det går. Vi bliver liggende en dag, Henning 
vil gerne male, så jeg læser.

Vi har været oppe på cafeen og spise reje-
mad med let øl til. I morgen er det så Spiken.

 

byen. De ville så gerne have lov til at følge 
os da de var i gang med at skrive en bog om 
Mariestads turisme. Det var en sjov ople-
velse, og de kommer igen i morgen for at se 
hvad Henning har fået malet, det er nemlig 
det han gør i øjeblikket. Vi bliver et par dage, 
vi har kun set lidt af byen sammen med 
de to. Sikket et par kameraer den fotograf 
havde, uha de var flotte. 

D. 19-07-10.
Vi var tidligt oppe, vi ville handle da vi 
næsten var gået tom for alt. Da vi kom i 
nærheden af et supermarked så vi et lille 
opløb. Vi tror det var romaer der var samlet, 
der var også 2 store policer, det var helt 
tydeligt at der var nogle problemer. Da vi 
kom ind i supermarkedet gik de fremmede 
i alle retninger, policen var på pletten, der 
skete ikke noget, men der var en anspændt 
stemning. Det er ærgerligt at man skal være 
på vagt. Nå, Teresa og Joan, det hedder foto-
grafen, det er et drengenavn på svensk, kom 
lige da vi havde spist, de så og fotograferede 
de 2 små billeder Henning havde fået lavet. I 
morgen skal vi videre.

 

D. 20-07-10.
I det dejligste vejr sejlede vi så til Lidköping, 
og der er altså varmt i Sverige. I morgen er 
der torvedag her i byen, det siges at være 
Sveriges største. Henning har cyklet rundt og 
han siger at byen er noget så flot. Jeg glæder 
mig til i morgen.
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meget flot, i toppen at tårnet er taget skiftet 
ud med glas, så man kan sidde der og nyde 
udsigten. Der var en udstilling af Peter Ejler-
skov, han er god. Det var nogle meget flotte 
malerier. 

D. 03-08-10.
Vi er så i Sæby nu, vi sejlede fra Vesterø i 6 
til 8 sek. m lige imod, det var kun transport. 
Vi huggede lidt, men solen skinnede flot, og 
vejret har været godt her i Sæby. I år har vi 
ikke sejlet med sejl, det har været motor det 
hele. Vi har selvfølgelig haft sejl oppe, men 
motoren har også gået, sådan har vind og 
vejr været i Sverige. 

D. 04-08-10.
Vi bliver i Sæby, det blæser ca. 10 sek. m her 
er jo også fint at ligge. Solen bliver spillet 
ned hver aften kl. 21, det er en dejlig måde 
at tage flaget ned på. Vi talte om at nogle 
mennesker, ikke ret mange, sang med på de 
melodier der blev spillet, havde det været 
i Sverige havde alle sunget med. De har jo 
deres Alsang, og det har vi hørt nogle gange. 
Godt min hyperaktive mand har sit maleri, 
ellers var han da blevet gal med alt det regn 
og dårligt vejr vi har haft på det sidste.

  

D. 05-08-10.
Vi er her stadig, det blæser og vi har både 

Vi ligger i Kungälv og blev meget våde da vi 
lagde til, men nu dufter der af dejlig mad, og 
vi er sultne kl. er 19.30. 

D. 30-07-10.
Det har regnet i nat, og det har regnet i dag, 
ja styrtet ned, Henning har malet og jeg 
læst ”Menneske uden hund” færdig. Vi har 
ikke været uden for båden, undtagen for at 
hjælpe andre med at lægge til, her er utroligt 
meget strøm, og alt er vådt. Vi fik heldigvis 
varmen i gang, det hjalp. Nu vil vi gerne til 
Donsø og vente på roligt vejr til Læsø.

D. 31-07-10.
Vi sejlede fra Kungälv kl. 8, og det var godt 
vi gjorde det, igen en fin tur. Det blæser ca. 
10 sek. m men indenskærs er det fint at 
sejle. Her er godt fyldt op, alle venter vel på 
bedre vejr over Kattegat. Her kan jeg komme 
på nettet så kan jeg se bølgehøjden inden 
vi sejler, det er Henning ikke helt tilfreds 
med. Lige nu er det begyndt at regne igen, 
solen har ellers tittet frem i dag så vi håbede. 
Forhåbentlig kun en byge. 

D. 01-08-10
Vi sov lidt længe i dag, vi ville ikke sejle da vi 
havde set at der ville blive meget blæst. Om 
natten stormede og regnede det så vi havde 
ikke travlt. Kl. 11 sejlede vi så alligevel der 
var stille, og det var helt fint med de bølger. 
Det blev til Vesterø, vi havde planlagt Sæby, 
men så blev vi bare kastet frem og tilbage, 
så derfor Vesterø. Her er godt fyldt op af 
Tyskere og Danskere ferien er jo ved at være 
forbi for det arbejdende folk. 

D. 02-08-10.
Der er dejligt i Vesterø og meget varmt. Vi 
tror MÅSKE vi skal i vandet, det er ikke be-
stemt endnu. Nej, nej vi kom ikke i vandet, 
temperaturen faldt lidt, gudskelov. Vi gik på 
udstilling i stedet, i Vesterø Kur. Kurstedet 
er bygget omkring den gamle kirke, hvor 
kun kirketårnet står tilbage. Det er bygget 

Den	teoretiske	del	til

Duelighedsbevis
”Et	er	et	søkort	at	forstå	…”	Men	hvordan	er	det	nu	lige	man	gør?
Lær	at	sejle	–	også	med	søkort	og	passer.

Sted og tid
Nibe	Sejlklub,	klubhuset.	Hver	tirsdag	
eller	onsdag	kl.	19.00	-	21.00.

Omfang
Undervisningen	foregår	over	ca.	20	
aftener.

Prøve
Marts	2011.

Pris
Medlemmer	af	Nibe	Sejlklub	kr.	850,	
ekskl.	materialer	og	prøvegebyr	til	
censor.

Instruktør
Ole	Asp

Tilmeldingsfrist
20.	oktober	2010.

Tilmelding
til	Lene	Åbom	
på	tlf.	2326	8786	
eller	ved	mail	leneaabom@yahoo.dk.

1	års	medlemskab	af	Nibe	Sejlklub	koster	
kr.	600.

Nibe Sejlklub,  
Sejlerskolen

Nu står efteråret for døren, og efteråret er 
ofte ensbetydende med blæsevejr. Nu er 
det især vigtigt at fortøjningerne er i orden. 
Ikke noget med gamle tynde reb.

Et er skaderne på egen båd, dersom 

Fortøjninger uheldet er ude, men tænk på nabobå-
den!

Forsikringen dækker ikke skader op-
stået grundet manglende omhu!
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u-vending med 12 knob. Alt var kaos både 
blev smidt op på broen, og hjemmeværns 
kutteren, der lå fortøjet uden for havnen, 
fik deres fortøjninger sprængt. Det må have 
været en grim oplevelse. Der gik en officer i 
fuld uniform rundt og skrev skader op, der 
bliver jo en erstatnings sag. Vi mødte nogle 
bekendte som vi tilbragte aftenen sammen 
med. Vi var i stort festtelt og spise grillet 
kalv med div. tilbehør, meget lækkert, så var 
der musik og dans, vi sluttede i vores båd til 
kaffe m.m.

P.S.vi har senere fået at vide at det var den 
der hedder Havkatten den skulle til Hobro.

D. 07-08-10.
Så er vi hjemme, en dejlig sejltur i strålende 
vejr.   Hilsen Tango

 

strøm og bølger lige imod, vi gider ikke ligge 
derude og hugge mod bølgerne med 3 knob 
så vi bliver. Bare vi skulle til Frederikshavn, 
men vi skal jo til Hals. Vi har gået op i byen i 
formiddag, shoppet lidt og været på et meget 
flot galleri. Nu er det så blevet sen eftermid-
dag og Henning har lige ryddet sine maler-
grejer op. Han gik så underligt og kunne ikke 
forstå hvad der var galt med hans futter, han 
havde såmænd bare fået opvaskebørsten 
ned i dem, ubegribeligt hvordan det kan lade 
sig gøre. Nu skal vi have dejlige bøffer, Håber 
på Hals i morgen.  

D. 06-08-10.
Vi kom så til Hals, godt vi ikke kom afte-
nen før, der var der kaos i havnen. Et stort 
militærfartøj kom ind i fjorden og foretog en 

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

Den	30.	januar		
kl.	9.00		

vil	der	blive		
afholdt	kursus	i	
tidevandssejlads

Sæt	X
i	kalenderen

Støt vore annoncører - de støtter os
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Fælles optagning 2010

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

Datoer for fælles optagning 2010:
Fredag den 22. oktober.
Fredag den 29. oktober.
Lørdag den 30. oktober.

For yderligere information om lister og 
priser, se opslag på havnen eller på havnens 
hjemmeside www.nibe-havn.dk.

Roser til Nibe Havn
I sommerens løb Har Nibe Havn fået mange 
roser fra gæstesejlerne. Ikke mindst er 
havnemester, Frank Kjær, blevet rost for sin 
måde at være på, når han løser sine opgaver 
på havnen. Gæsterne er bl.a. også meget 
glade for grilløerne på gæstebroen.

At solen et par gange om ugen bliver spillet 
ned, er også med til at give en god stemning.

Havnemester Frank Kjær er, af gæstesej-
lerne, hele sommeren blevet rost meget for 
sin hjælpsomhed og sin positive facon at løse 
sine opgaver på. Der er orden på tingene.


