
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.   4.300,-
3,5 X 12,5 M     kr.   4.800,-
4,0 X 15,0 M     kr.   5.300,-

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 2011

Nr. 1 - deadline 15. januar 2011
udkommer ultimo januar 2011

Nr. 2 - deadline 15. marts 2011
udkommer medio april 2011

Nr. 3 - deadline 25. august 2011
udkommer primo september 2011

Nr. 4 - deadline 5. november 2011
udkommer ultimo november 2011

Næste blad 
udkommer ultimo januar 2011. 
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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

31/12 Nytårssoiré

År 2011

14/1    Sommertur til Sct. Petersborg

30/01  Tidevandskursus

5/2   Regattaskydning

3/3   Generalforsamling Havneforeningen

10/3  Generalforsamling Sejlklubbens Venner

10/3  Generalforsamling Nibe Sejlklub

19-20/3 Maydaykursus

30/4  Standerhejsning

30/4  Tilriggerfest
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så er det med til at redde liv når/hvis I får 
brug for det.

Jørgen og Jonna Fristrup har tilbudt at 
komme i Nibe Sejlklub for at fortælle os om 
deres fantastiske sommertogt fra Nibe til 
Sct. Petersborg og selvfølgelig retur til Nibe.  
Dette tilbud har vi taget imod med tak. Det 
afvikles i forbindelse med fredagsbaren i 
klubhuset den 14. januar.

Ligeledes har vi fået en aftale med 
Mogens Termansen fra Sæby om sejlads i 
og omkring Scotland. Dette kursus afvikles 
søndag den 30. januar og kræver tilmelding. 

Se nærmere omtale af kurserne inde i 
bladet.

I næste nummer af Sejlrenden vil endnu 
et eller to arrangementer blive tilbudt.

Tak til Nibe Havn
Inden jeg afslutter for i år, vil jeg sammen 
med resten af bestyrelsen, og jeg er sikker på, 
jeg også taler for alle sejlerne i Nibe Havn, 
sige en stor tak til mandskabet på havnekon-
toret: Torkild og Frank. I har været meget 
synlige på havnen hele sommeren. Det er 
en glæde at læse den rosende omtale vor 
havnemester får i andre sejlklubbers blade.

Tak for et arbejdsomt år.
Lene Åbom
Formand

ud til lossepladsen. Tak til alle, der mødte op 
og brugte nogle timer på en regnfuldt lørdag.

Der mødte den pågældende lørdag 11 
personer op i alt. Mange var de samme, 
som altid møder op, når vi kalder på frivil-
lig arbejdskraft. Det håber vi alle I øvrige 
medlemmer vil tænke lidt over og melde jer 
til, når vi skal løfte i fælles flok. Der findes i 
andre klubber og havne andre meget mere 
kontante former for aktivering af medlem-
merne. Eksempelvis klippekortsordninger, 
hvor man tildeles 10 klip på et år. Får man 
ikke opbrugt alle klip, kan man betale sig 
fra de ubrugte. Jeg synes det er fint med vor 
frivillige ordning endnu, men under 10 % 
fremmøde er noget sløvt. Dette er selvfølge-
lig noget der skal samordnes med Havnefor-
eningen og er blot en ide der er fremadrettet 
– der ligger jo mange opgaver der skal løses i 
havne – og klubregi.

Vinterens  
kursustilbud er indtil videre:
MAY-DAY kurset, som skulle afvikles den 
13. og 14. november, havde meget ringe 
tilslutning. Vi er i bestyrelsen stadig enige 
om, at det er et meget vigtigt kursus, hvorfor 
det vil blive annonceret igen med afvikling 
den 19. og 20. marts 2011. Endnu engang: 
Her får man virkelig noget for pengene – og 

Kom ud af busken og vær med næste gang, 
vi drøfter ombygning.

Kursusaktivitet
Efteråret har været præget af en rimelig 
kursusaktivitet. 

MOB-kurset med Kræsten Graae i 
vandet var en lærerig kursusaften, som vil 
blive gentaget sidst på foråret eller først på 
efteråret. Det blev pludselig meget klart for 
deltagerne, at der er meget stor forskel på 
vægten af en redningskrans og et levende 
menneske. Oplevelserne fra denne kur-
susaften kan læses på vores hjemmeside. 
Tidspunktet for det kommende MOB – 
kursus, som afvikles en ganske almindelig 
aften fra 17.00 – 20.00  vil blive annonceret 
i ”Sejlrenden” i løben af foråret.

Igen i år afvikles der i Nibe Sejlklubs 
regi duelighedskursus. Vor instruktør Ole 
Asp har endnu engang sagt ja til at stillet 
sin ekspertise til rådighed. Tak for dette 
Ole Asp. Vi er sikre på, at du nok skal føre 
kursisterne trykt og godt gennem kurset. 
Der er 18 deltagere på dette kursus, og vi 
forventer, at der kommer 18 til eksamen i 
marts måned.

Frivilligt arbejde
Der er sket andre positive ting i Sejlklub-
ben i løben at efteråret. Oprydningsdagen 
i klubhuset/jolleskuret den 23. oktober 
blev til en rimelig hyggelig dag med kost 
og spand inde i klubhuset, og til en større 
oprydning i gamle henlagte/glemte ting i 
jolleskuret. Der blev kørt rigtig mange læs 

Bestyrelsen har ordet

Torsdag morgen den16. september 2010 lød 
det triste budskab at vort mangeårige med-
lem og en af pionererne i Nibe Sejlklub Finn 
Nedergaard var afgået ved døden. Finn døde 
efter længere tids sygdom. 

Finn vil blive husket som den, der aldrig 
sagde nej til at give en hånd eller et fag-
lig råd med vore både når det gjaldt. Ikke 
mindst var Finn også den, der selv tog 
initiativer, når noget trængte sig på. En rigtig 
kammerat med et positivt syn på livet og et 
smittende godt humør, har vi mistet.

Tak Finn for hvad du gav os– vi vil savne 
dig. 

Vore tanker går mod Finns kone Ellen 
Marie samt børn og børnebørn.

Æret være Finns minde.

Har andre det som jeg?
Tiden flyver af sted. Har næsten lige afleveret 
indlæg til ”Sejlrenden” og nu er det allerede 
tid igen. Hvis andre også fornemmer dette 
hastværk i tiden, så er det måske grunden til, 
vore medlemmer holder sig lidt tilbage.  

Eller ?
I sidste nummer af ”Sejlrenden” efterlyste 
vi medlemmer, der havde lyst, evner og 
kompetence til at indgå i arbejdet omkring 
ombygningen af klubhuset. Utroligt, men 
der kom ingen henvendelser. Der må da 
være nogle blandt vore medlemmer, der er 
bygningskyndige??                                                                                    

 Vi vil i bestyrelsen rigtig meget gerne i 
dialog med vore medlemmer omkring om-
bygningen, så vi vælger de rigtige løsninger. 

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.

Når Nibe Sejlklub har din mailadresse får du nyheder og kursustilbud med det 
samme, og skal ikke vente til de bliver bragt i bladet eller på hjemmesiden.

Bestyrelsen
 

Bruger du din e-mail?
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Tanker fra bænken

Der er gået nogle år siden jeg sidst var på 
Nibe havn, men forleden drejede jeg om-
kring og satte mig på bænken ved Havne-
kon to ret. Nej, hvor er der lavet om, nyt 
havnekontor, ny restaurant, det ser jo godt 
ud. Jeg nød det dejlige efterårsvejr og hilste 
på alle de mennesker der var ude for at lufte 
sig selv eller deres hunde.

Men en mødte jeg ikke. Ham der altid 
kom hen af broen i sin Harboøre habit, i 
træsko og en cecil i munden, og et smittende 
smil om munden. Vi snakkede om mangt og 
meget, og den dag i dag misunder jeg ham 
stadig den sorte Puch, som han suste rundt 
på. Altid havde han projekter i tankerne, og 
de fleste gennemførte han med stor succes, 
men ét blev heldigvis aldrig til noget: At 
udstyre han elskede båd Magrethe med en 
rig fra en LM 27.

Jo, jeg lærte Finn at kende henne på bæn-
ken, og jeg så hvordan han piskede rundt for 
at hjælpe folk og fæ med dette og hint, og al-
ligevel gennemførte også sine egne projekter. 
Gennem hans gode ven Jens har jeg hørt, at 
lige pludselig ville Finn til Berlin, og så sagt, 
så gjort. Magrethe steamed afsted med lidt øl 
og Jens om bord, og Ellen Marie mødte dem 
i Berlin. Det var vist en god sommer.

Børn og børnebørn snakkede han tit om 
henne på bænken eller ovre i skuret. Så blev 
han sådan lidt blød i sit tonefald, ja nærmest 
sådan lidt melankolsk, og efter hans opfat-
telse var de jo nærmest perfekte, alle som 
en. Jeg prøvede en gang at sige ham imod, 
men gjorde det aldrig siden.

Nu er han der ikke mere siger man, men 
i min verden er han så absolut til stede. Jeg 
”snakker” tit med ham, og jeg skælder ham 
ud, når jeg lige behøver en hånd, og han ikke 
er hjemme. Jeg ved godt, at han ikke kom-
mer hen på bænken mere og nyder en øl, 
men i mit hoved ser jeg stadig hans grin og 
hilsen når jeg kigger hen ad broen. 

Så nu vil jeg forlade bænken igen og håbe 
på at der går mange år inden jeg igen skal 
savne en ven, der ikke længere kommer hen 
af broen. Og jeg ved at mange også savner 
hans fysiske nærvær, men lad glæde os over 
de mange, mange gode minder han har 
efterladt sig.

Der skulle stå Per W. Sibbesen hvis store fan 
Finn var,

Men der står Michael som forfatter
og jeg savner dig.

TAK
Under Finn’s sygdom, død og bisættelse har mine 3 piger deres familie og jeg 
mødt stor opmærksomhed og omsorg. Tak for besøg, opringninger, blomster, 
pengegaver og deltagelse i kirken.

Ellen Marie Nedergaard

U U
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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 5. februar. Kl. 09,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

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

Tilmelding senest 24. januar til:
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Igen i år var afriggerfesten en rigtig god og 
hyggelig fest Dog ville vi gerne have set flere 
af vore nye medlemmer, og der var ledige 
pladser. En sådan fest er en rigtig god måde 
at blive rystet sammen med de ”gamle” på. 
Og så er alt til meget rimelige priser, og så 
blev musikken, sædvanen tro, leveret af ”Ryd 
Bulen”, hvilket dog langt fra lykkedes for 
dem.

Afriggerfesten 2010

Under standerne der er ophængt under 
loftet, blev musikken leveret af et veloplagt 
”Ryd Bulen”, der modsat hvad navnet siger, 
evnede at holde på sit publikum.

Der blev langet til fadene, da den dejlige 
mad fra Restaurant Bryggen blev sat frem, 
og der var rigeligt af den, der manglede som 
sædvanligt ikke noget. Alle var mætte og 
tilfredse efter middagen.

Næsten hver gang musikken holdt en lille 
kunstpause, flød det med underholdende 
beretninger fra det virkelige liv, og det var 
virkeligt ikke kedeligt. Tak til Helle. Men 
barvagten blev også passet med omhu, og 
det er jo også en stor del af underholdningen 
for de fleste.
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Sommertur  
til Sct. Petersborg 2010

Fredag den 14. januar sker der noget i Ole’s 
Bar, som du ikke bør gå glip af.

Jonna og Jørgen Fristrups sommertogt gik 
i år til Sct. Petersborg.  

Turen blev sejlet via Sverige, Åland og 
Finland på udturen og hjem over Finland, 
Estland og Gotland.

Jonna og Jørgen har lovet at fortælle og 
vise billeder fra denne fantastiske tur.

De starter fortællingen kl. 18.00 og det 
forventes at vare ca. 1 time. 

Vil glæder os til at se jer i Nibe Sejlklub.
Lene Åbom, Formand

Der er ikke tilmelding til dette arrangement, 
men ved du med sikkerhed, at du vil deltage, 
hører jeg meget gerne fra dig via mailen: 
leneaabom@yahoo.dk
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Kurset omfatter 6 timers effektiv undervis-
ning med følgende emner:

� Generel orientering om strøm og tide-
vand. 

� Brug af tidevandstabeller, strømatlas og 
søkortets strømoplysninger (”diamanter”). 

� Beregning af tidevandshøjder og – klok-
keslæt for standard havne. 

� Sejladsplanlægning under brug af tide-
vandstabel, sejladsvejledninger (”pilot-
books”) m.m.. 

� Råd og vink om praktisk sejlads i områder 
med tidevand (generelt, forhold ved ank-
ring og beregning af afsejlingstidspunkt).

Under kursus løses en række opgaver til 
hvilke der efterfølgende udleveres skole-  
løsning. 

Ved kursus afslutning udleveres kompen-
dium om sejlads i tidevand.

Forudsætningerne for kursus er kendskab 
til navigation svarende til duelighedsbevis.

Kurset koster kr. 200,00 pr. deltager, - 
betaling ved fremmøde til kursus. Denne 
betaling dækker undervisningen og under-
visningsmaterialer, kaffe/te ad libitum og 
en øl eller en vand til frokost. Den enkelte 
deltager skal selv medbringe frokost (mad-
pakke).

Kursus vil blive afholdt af Mogens Ter-
mansen i samarbejde med Nibe Sejlklub. 

Nibe Sejlklub
Søndag d. 30. januar 2011 kl. 1000-1630

Tilmelding skal ske senest  den 9. januar 
2011 til Nibe Sejlklub

Næstformand Ole Friederich
Mail: olefriederich@kabelmail.dk
Mobil: 2986 0826

Tidevandskursus

Påtænker du at sejle til eller i områder, hvor 
der er tidevand af betydning, - for eksempel 
til Skotland, Sydengland eller Frankrig – og 
føler du dig usikker på, hvordan du skal for-
holde dig i sådanne områder, var det måske 
en ide at gennemgå et tidevandskursus.

Gennem tre år har Mogens Termansen 
forestået i alt 12 tidevandskurser med sam-
menlagt cirka 175 elever inden for ram-
merne af Foreningen til Langtursejladsens 

Fremme.  Undervisning er baseret på egne 
erfaringer fra i alt 50 måneders sejlads i 
skotske farvande, hvor man altid skal tage 
højde for såvel tidevandets dybdeændringer 
som – ikke mindst – tidevandsstrømmen.

Der er absolut ingen problemer i at sejle i ti-
devandsområder, men man skal vide, hvilke 
hjælpemidler man har brug for, og hvordan 
man anvender dem. 
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Solsikkens tre 
sejladser over Kattegat

I dette opslag vises de 3 første sider af den 
oplevelsesrige tur Kræsten, Kaj, Aage og John 
hvvde, da de skulle sejle transportsejlads til 
Göteborg. Solsikken skulle blot bringes over 
Kattegat, så Kræsten og Juta kunne pågegyn-
de deres tur rundt i den Svenske skærgård.

Men så nemt skulle det ikke være. 
Motorproblemer sendte dem en tur tilbage 
over Kattegat, kun for sejl, og halvdelen af 
denne tur var uden strøm, så færdighederne 
med at sejle uden GPS og andre hjlpemidler 
måtte genopfriskes., men hjem til Nibe igen 
kom de da.

Med ny motor ilagt, gik turen så igen mod 
Sverige, men heller ikke helt uden proble-
mer denne gang.

Vil du læse alle 9 sider må du gå ind på 
sejlklubbens hjemmeside www.nibe-sejlklub.
dk for at læse det.

Da jeg har modtaget materialet som scan-
nede print, og derfor ikke kan tilpasse tekst 
og billeder, kan jeg ikke bringe hele historien 
her, men kun bringe en appetitvækker. Men 
til gengæld kan du ved at læse historien på 
hjemmesiden, også se alle de gode billeder i 
farver.
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MOBup® bjærgningssystem

Mand over bord ”mob”
Fra jeres formand har jeg hørt, at klubben 
har gennemført en mob kursusaften- med 
stor succes.

Det glæder mig at høre at I tager emnet 
op, i stedet for at undgå det, og sige, at det 
ikke sker for os, for mob kan forekomme for 
alle sejlere, både i nærheden af havnen, og 
ude på det store vand.

Der kan imidlertid være et lille men ved 
disse mob øvelser, og det er, at de som oftest 
bliver foretaget i nogenlunde fint vejr, og 
bliver aflyst når det blæser.

Det kan nemt give det indtryk, at alle 
metoder fungerer, det gælder både brug af 
badestige, brug af bom, samt spilerfald. De 
nævnte metoder virker alle nogenlunde i fint 
vejr men kan alle være direkte livsfarlige i 
blæsevejr og høj sø !

Desværre sker mob  
sjældent ved havblik og solskin!
Der er nogle forudsætninger der skal være 
opfyldt, for at en mob situation ender godt:
1. Der skal være flere om bord, som er i 

stand til at sejle båden.
Det nytter ikke at det kun er skipper der kan 

sejle båden, når det er ham der røget i 
vandet!

2. Man skal have øvet manøvrer for at 
komme tilbage til en mob.

 Det kan nemt øves ved at kaste en fender 
eller tilsvarende over bord

3. Man skal have et bjærgningssystem om 
bord, vide hvordan det bruges, og have 
øvet brugen af det.

Der findes flere forskellige bjærgnings-
systemer på markedet og de fungerer alle 
udmærket - så længe det er fint vejr!

MOBup®  bjærgningssystem er imidlertid 
udviklet, så det fungerer i al slags vejr.

Systemet består af en bjærgningsslynge, 
og et hejsesystem, og det hele er pakket i en 
polstret pose, som nemt kan opbevares i en 
kistbænk.

Det tager mindre end 1 minut fra syste-
met er taget ud af kistbænken, til det sidder 
på sidevantet, og er klar til brug, og der skal 
ikke bruges nogen form for værktøj.

Ophejsningen af mob foretages af kun 1 
person, og uden brug af store kræfter, da det 
er opbygget med en udveksling på 1:11

I kan se mere om MOBup®  på hjemmesi-
den www.mobup.dk

De ligger også et par videoer på YouTube 
– søg under mobup.

Jeg var for sent ude ved jeres demonstration, 
her i efteråret men jeres formand har alle-
rede nu oplyst, at der vil blive afholdt et nyt 
kursus til foråret, og da vil jeg gerne komme 
op til jeres sejlklub, og vise jer MOBup®  
systemet, og give jer mulighed for at afprøve 
systemet på jeres egne både - men i må selv 
finde ”frivillige” til at hoppe i det forårskolde 
vand!!

MOBup® Products
Mads Schmidt
Strandgade 26
6200 Aabenraa
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MandOverBord øvelse

Der blev holdt bjærgningsøvelse i d. 21. 
september 2010 i Nibe Sejlklub.

En ældre herre var trukket i sin våddragt 
for at holde på varmen i det kolde vand. 
Han blev sejlet ud i følgebåden. Der var god 
vind 5 – 6 m/s.

Ude på Loen blev han smidt ud i det 
kolde vand. Vi kom så tilfældigvis lige forbi i 
en 34 fods sejlbåd. Han lå og flød hjælpeløs. 
Forgasten holdt hele tiden øje med ham og 
dirigerede båden hen til ham, så vi havde 
ham på den luv side. Gast 2 gjorde storsejls-
faldet klar til at kaste ud til den forulykkede. 
ER han kommet til skade, han ligger helt 
stille i vandet.  

Storsejlsfaldet  bliver kastet ud til ham, 
men han får ikke fat i det. Han ligger til luv 
for båden, men den kraftige vind får båden 
til at drive væk. Gast 2 forsøger igen at kaste 
linen ud til ham, Han kan ikke nå den. Han 

forsøger at svømme hen til den. Men nej det 
lykkes  ikke. Båden driver for hurtigt væk. 
Skipper beslutter at sejle en tur rundt, så 
vi kommer op mod ham i vindøjet. Vi må 
forlade manden og lade ham ligge agterude. 

Forgasten dirigerer, idet skipper ikke kan 
se manden i vandet. Redningsvesten bærer 
godt op. Både hoved, hænder og fødder 
stritter op af vandet. Denne gang lykkes 
det for gast 2 at få linen ud til manden i 
vandet. Heldigvis er han ved bevidsthed og 
kan sætte faldet fast i øjet på redningsve-
sten. Gast 3 begynder at trække faldet ind. 
Han benytter spillet, først uden udveksling. 
Men da manden begynder at komme op af 
vandet , drejer han den anden vej,. Selv op 
det er en lille mand, så er han  alligevel tung 
med alt det vand i tøjet. Han bliver utålmo-
dig og råber til gasten at han skal få noget 
mere fart på, der er ikke rart at hænge der i 
faldet.  

Han kommer om bord, men der er ingen 
der er klar med et dejligt tørt håndklæde og 

Da bådene blev sat på land for vinteren, åbnede Nibe Sejlklubs Venner ”Oles Bar” hvor 
også medlemmer af Nibe Sejlklub er velkommen. Her hygges, deles erfaringer og skabes 
venskaber. Oles Bar er åben hver fredag fra 17 - ??, og drikkevarer sælges til klubpriser.

Vi håber både at se klubbens nye medlemmer her, og til klubbens øvrige arrange-
menter, hvor der er rig mulighed for at lære klubbens ”gamle” medlemmer at kende.

Visuel beskrivelse af MOB-øvelse i bredningen af  
Kaj Holm. Kan også læses på www.nibe-sejlklub.dk 
med flere billeder og i farver.

”Oles Bar” i klubhuset
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Nibe Sejlklub afholdt den 21. september et 
realistisk Mand Over Bord kursus. Kræsten 
Graae havde medt sig som figurent, og iført 
delvis lukket våddragt, anden beklædning og 
en redningsvest med løftering. Kurset blev 
ekstra realistisk ved at der blæste en frisk 
vind over fjorden. Kurset gav virkeligt del-
tagerne stof til eftertanke. Det kan virkeligt 
være svært at få fat på en overbordfalden 
person, og dernæst at få personen op af 
vandet. Personligt blev jeg meget bekymret 
for hvordan det skulle gå, hvis jeg var alene 
ombord og skulle bjærge en person, samtidig 
med at jeg skulle styre båden.

Ved femtiden indledtes kurset med en 
teoretisk gennemgang af redningsmanøvren 
og Kræstens sikkerhed under øvelsen. Kurset 
blev ledet af Carsten Borup, der også er 
instruktør ved praktisk sejlads til dueligheds-
bevis ved Nibe Sejlklub.

Efter at Kræsten havde iført sig våddragt 
og anden beklædning, samt oppustelig red-

ningsvest med løftering, påpegede Carsten 
bl.a. hvor vigtigt det er at redningsvesten er 
forsynet med en løftering. Uden en sådan 
ring skal man først have bundet en line 
rundt om den overbordfaldne, i modsætning 
til at man ”bare” kan hæfte karabinhagen fra 
fx spilerfaldet eller storskødet fast i ringen 
på redningsvesten.

Men nu er det jo bare ikke så let at få ka-
rabinhagen sat fast om ringen i vesten, hvis 
der er længere ned til vandet, end man kan 
nå med armene, og det er der jo på de fleste 
lystbåde. Dernæst kan det jo være en opgave 
i sig selv at kaste en line ud, så den ram-
mer, når blæsten går frisk over Limfjordens 
vande, eller hvor man nu befinder sig.

For at øvelsen ikke skulle blive for farlig 
i den friske vind, der var den dag, så blev 
det forudsat at Kræsten var så meget ved 
bevidsthed at han selv kunne fastgøre kara-
binhagen til ringen i vesten.

For at sikerheden for Kræsten var i orden, 
sejlede Carsten og Ole ud i ungdomsafde-

MandOverBord kursus
Tirsdag den 21. september 2010 kl. 17 - 19

damerne ved ikke rigtigt hvad de skal stille 
op sådan en pjaskvåd mand? - så han vælger 
at forlade selskabet, Det jo skønt at ligge og 
flyde rundt i vandet når man lige har væn-
net sig til temperaturen.

Gast 3 vil forsøge om det går bedre,  hvis 
han bliver hejst op i storskødet. Først skal 
skødet trækkes ud så det kan nå helt med til 
ham, nede i vandoverfladen.

Denne  gang går det bedre med kom-

munikationen mellem forgast og skipper. 
Vi kommer op i vindøjet og får styret ca. en 
meter forbi manden. Bommen svinges ud 
over siden, og manden i vandet får hurtigt 
gjort blokken fast i øjet.

Nu kommer manden op af vandet mere 
fri fra båden. Gast 4 hjælper med at holde 
bommen så han ikke svinger for meget. Når 
gast 3 trækker blokkene sammen trækker 
han samtidig bommen ind til båden. Den 
våde mand bliver hejst op i, men nu vil han 
hellere hjem i en fart og få et varmt bad, så 
følgebåden sejler ind under ham, og han 
bliver sænket ned i den. Så er det bare om at 
komme ind i en fart. 

Det har været spændende at være med 
til denne redningsaktion. Og vi har set og 
prøvet hvor svært det er at få placeret båden 
rigtigt i forhold til manden i vandet; og få 
kommunikeret, så det  lykkes.  

Men næste gang bør det foregå når vand-
temperaturen er noget højere. Han fik kun 
et koldt brusebad, idet det slet ikke var med 
planlægningen, at der skal bruges en polet til 
en tier til for at få et varmt vand. 

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.

Kan også læses på www.nibe-sejlklub.dk 
med flere billeder i farve.
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lingens følgebåd, hvorfra de smed Kræsten 
overbord. Men først skulle følgebåden pustes 
op.

Med Kræsten i vandet fulgte så opgaven 
for kursisterne med at få ham op igen. Mi-
chael Steglich-Petersen lagde båd til øvelsen, 
og her var de 6 kursister samlede, og Michael 
var følgelig rorgænger.

Første opgave vi fik stillet ved den teoreti-
ske forberedelse, var at bjærge Kræsten ved 
hjælp af spilerfaldet, og trække ham op af 
vandet ved hjælp af en af spilkopperne. Hvis 
dette ikke tog for lang tid, og Kræsten stadig 
havde mod på at kaste sig ud i bølgerne igen, 
skulle vi prøve at bjærge ham ved hjælp af 
storskødet og bommen der blev skubbet ud 
over vandet.

Under den teoretiske forberedelse fandt 
jeg ud af at der er kommet nye anbefalin-
ger til bjærgning af overbordfaldne, siden 
jeg i 2003 tog duelighedsbevis. Dengang 
skulle man lægge båden på tværs af vinden i 

vindsiden, så bjærgemærset kom til at ligge i 
læ af båden, hvilket bevirkede at båden blev 
drevet sidelæns hen mod bjærgemærset, som 
så nemt kunne samles op med en bådshage.

Man er åbenbart efterfølgende kommet til 
den konklusion at dette i hård sø, kan være 
farligt for den der skal bjærges. Hvis båden 
bliver løftet af en sø, kan båden efterføl-
gende blive banket ned oven i den der skal 
bjærges, og så kan man jo selv gætte sig til 
følgerne.

Den nye måde man bliver undervist i 
nu er, at man går op  tæt til vinden, med 
bjærgemærset i vindsiden (til luv). Når bjær-
gemærset er på højde med stævnen går man 
helt op i vindøjet og forsøger at holde båden 
så roligt som muligt samtidig med at man 
skal bevare styrefart. Nu bjærges mærset 
så med en bådshage. I vores tilfælde skulle 
linen kastes ud til Kræsten.

Det var nu ikke så nemt som det kunne 
lyde, i den friske vind, og det ville have været 

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

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.
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også vigtigheden af at blive indenbords ved 
at bruge sikkerhedsline der er spændt fast 
i løfteringen på redningsvesten. Endvidere 
påpegede han at det er vigtigt at man hæfter 
sikkerhedslinen til centrale punkter på 
båden, så man ikke falder ud over rælingen, 
selv om man er spændt fast. Trækker man fx 
en sikkerhedsline til at hæfte sin sikkerheds-
line på, skal denne spændes ud langs bådens 
centerlinje, så der så er størst mulighed for 
at blive på båden, hvis man glider eller snub-
ler over noget. - IKKE noget med at bruge 
søgelænderet eller at hæfte sig fast til en line 
der er spændt ud langs rælingen.

Det var helt igennem et tankevækkende 
kursus - blot synd at der ikke var flere der 
deltog. Hvad nu hvis man kun er 2 om bord, 
og den ene falder i vandet - hvad så. Så er 
det vigtigt at have gennemtænkt situationen 
på forhånd. Hopper den sidste i vandet for 
at redde den anden, så er der to der ikke kan 
komme op i båden igen, og ingen i båden til 

at redde dem op. Så har man blot mere end 
fordoblet problemet.

Egen kommentar  
vedrørende badestige
Har hørt flere sige: ”Jammen, vi har da en 
badestige bag på båden”. Til dette vil jeg blot 
knytte følgende som jeg selv har oplevet.

I foråret 2008 havde vi lige sat mast på og 
hæftet vanterne på vores båd. Da der var en 
anden der gerne ville til mastekranen kunne 
vi da bare lige trække vores båd hen uden på 
Kræstens båd, og så spænde vanterne til der.
Som sagt så gjort - Kræsten trak i stævnen 
på vores båd, og jeg skubbede fra med 
bådshagen så bådene ikke skrabte hen ad 
hinanden. Jeg kom til at skubbe for langt ud, 
og da jeg lige ville give et ekstra skub, for at 
rette mig op, så smuttede bådshagen, og så 
smuttede jeg også i baljen med et ”elegant” 
hovedspring med alt tøjet på.

Vandet var koldt, og der var kun en tanke 
i hovedet, og det var at komme op. Først 
forsøgte jeg flere gange at sætte så godt 
fra i vandet at jeg kunne nå op og få fat i 
Kræstens hånd, som han rakte ned over 
rælingen på sin egen båd som han jo var på. 
Så kom jeg i tanke om at vi har en badestige 
bag på vores egen båd, og så var det jo bare 
at svømme hen til denne, og når den så blev 
vippet ned, så var det jo bare at kravle op.

Men, så nemt var det ikke. For det første 
mister man hurtigt kræfterne i det kolde 

endnu sværere hvis det havde været storm-
vejr, og risikoen for at falde overbord, er jo 
desværre også størst, når det blæser meget. 
Derfor er det også vigtig at bruge livline 
der er hæftet til et centralt punkt på båden, 
så man bliver ombord, selv om man skulle 
smutte eller falde.

Nu tilbage til selve øvelsen. Er man flere 
ombord, sendes en op i stævnen for at 
signalere retning og afstand til rorgængeren, 
der kan have svært ved at se den der skal 
bjærges, hvis denne skal være inden for 
rimelig rækkevidde. Før man sender en op i 
stævnen aftales signalgivning, og det kan fx 
være at signalgiveren markerer retning ved 
at pege med armen, og angiver afstanden 
i meter, til den der skal bjærges er på linje 
vinkelret på stævnen, med henholdsvis 3, 2 
og 1 finger.

Som nævnt, så var det ikke helt problem-
frit at få båden til at ligge rigtigt i forhold 
til Kræsten, og da der så samtidig var 
problemer med at kaste linen (spilerfaldet) 
ud, skråt imod vinden, så måtte vi rundt 3 
gange, og Michael skulle også passe på at 
Kræsten ikke kom for tæt på skruen når 
båden gled forbi ham.

I 3. runde så lykkedes det, og Kræsten 
fik hæftet karabinhagen i løfteringen, og så 
kunne bjærgningen begynde. Det var mig 
der havde fået opgaven med at bjærge ham 
med spilkoppen. Da jeg mærkede modstand 
i faldet, låste jeg faldet i koppen og begyndte 

at dreje. Da jeg stod i den modsatte side af 
båden, havde jeg ikke set at der stadig var 
meget line ude før jeg begyndte at trække 
Kræsten op af vandet. At jeg blev kaldt et og 
andet, som jeg nok heldigvis ikke hørte det 
hele af, er jo fortåeligt nok. Vandet var jo 
trods alt kun 10 grader, så det er forståeligt 
at han ikke var helt tilfreds.

Men op kom Kræsten da omsider, og 
adspurgt om han havde mod på en omgang 
mere, hvor han skulle bjærges med storskø-
de og bom - sprang han i igen.

Nu var det samme fremgangsmåde med 
at komme op og få båden til at ligge rigtigt 
i forhold til Kræsten. I mellemtiden skulle 
storskødet nu hales ud, så det godt og vel 
kunne nå ned til vandet, så Kræsten kunne 
få fat på det når bommen blev svunget ud 
over ham. Denne gang gik det i første hug, 
så Kræsten behøvede ikke at blive så vred for 
at holde varmen denne gang.

Der skulle ikke så mange kræfter til for at 
løfte Kræsten ud af vandet på denne måde, 
men det krævede lidt at presse bommen ud i 
vindsiden, så ”bjærgemærset” kunne få fat på 
karabinhagen i storskødet.

Da Kræsten nu var blevet bjærget 2 gange, 
gik turen ind til afsluttende evaluering i 
klubhuset. Der var enighed om at det var 
noget helt andet at bjærge et rigtigt menne-
ske, end at bjærge et bjærgemærs inden-
bords med en bådshage.

Ved evalueringen påpegede Carsten da 
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Krog til brug ved ankerbøjer
Har tænket meget på situationen hvor den 
der er faldet overbord er slået bevidstløs, og 
ikke selv kan hjælpe med at sætte karabin-
hagen fast, samtidtig med at man ikke kan 
nå ned til den forulykkede.

Kan det mon lade sig gøre at fange 
redningsvesten med en krog som jeg har set 
nogle bruge når de fanger en ankerbøje fx 
i havnen på Livø. Hvis man så har kara-
binhagen fra fx spilerfaldet hæftet i øjet i 
den anden ende af krogen, så har man jo 
en forlænget arm man kan bruge til at nå 
personen, og måske dermed mulighed for 
at trække vedkommende op ved hjælp af 
denne.

Sidstnævnte er kun egne fantasier der 
skal prøves i praksis, før jeg tør spå om hvor-
vidt det kan lade sig gøre.

vand, og samtidig hæmmer det våde tøj 
evnen til at bevæge sig. Jeg kunne ikke bøje 
mine knæ så meget op under mig, at jeg 
kunne få fodfæste på det nederste trin. Be-
nene gled bare ind under stigen når jeg for-
søgte at løfte mig i armene for at få fodfæste. 
Enden blev at Kræsten sænkede et tov ned 
i vandet, som jeg kunne træde på med den 
ene fod, og derved få den anden fod så højt 
op at jeg kunne få fodfæste på badestigens 
nederste trin - og så kom jeg op.

Når vandet er varmt og jeg ikke har lange 
bukser på, så er det ikke noget problem at 
komme op på badestigen.

Så den med badestigen vil jeg ikke sætte 
min lid til, hvis jeg hopper ned i koldt vand 
og fuldt påklædt, for at redde en anden, hvis 
der ikke er nogen ombord til at hjælpe mig 
op igen.

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 2011.

•  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	19./20.	
marts	vil	der		
blive	afholdt		
et	nyt		

MAYDAY-kursus

Sæt	X
i	kalenderen

Støt vore annoncører - de støtter dig
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Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

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 me-
get kompetente instruktør. Kurset bliver 
gentaget 19. og 20. marts, så flere af Nibe 
Sejlklubs medlemmer kan få mulighed for at 
deltage i dette gode kursus.

MAYDAY - MAYDAY
Den 13. og 14. november blev der for 2. gang 
afholdt et MAYDAY-førstehjælpskursus. 
Denne gang med en skuffende lav deltagelse.

Måske tror mange at, hvis de har deltaget 
i et almindeligt førstehjælpskursus, så er 
dette tilstrækkeligt, men her tager de fejl, for 
at rede liv til søs er ikke det samme som at 
løbe hen til en forulykket bil.

Et flertal fra klubbens bestyrelse deltog 
i det første kursus, og fik virkeligt øjnene 
op for vigtigheden af at have gennemtænkt 
tingene på forhånd.

Efterårets  
optagning af både mv.

Billeder fra herreturen 2010 kan ses på 
www.nibe-sejlklub.dk


