
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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www.nibe-sejlklub.dk
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Michael Steglich-Petersen
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Sejlrenden år 2011
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udkommer ultimo november 2011

Næste blad 
udkommer ultimo november 2011. 
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K A L E N D E R E N

Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
michael.steglich@orionpharma.com
eller tlf. 4070 6946 Michael Steglich-Petersen

År 2011

23-25/9 Herretur

??/?? Introduktionsmøde Duelighedsbevis

??-??/10 Bådoptagning - (datoer offentliggøres  
senere på havnens hjemmeside og på  
de fremlagte lister ved havnevagten).

29/10 Standerstrygning kl. 13.00

4/11 Åbning af Oles Bar kl. 17.00

5-6/10 May-day kursus

31/12 Nytårssoiré
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vil blive annonceret i Sejlrenden, på hjem-
mesiden, i klubhuset og som direkte mail 
efterhånden som de sidste detaljer falder på 
plads i planlægningen.

Inden vinteren igen kommer tilbage for 
fuld styrke, skal der ryddes op i jolleskuret, 
ligesom der skal ryddes op alle andre steder 
på havnen. 

Der står en hel del i jolleskuret, som ikke 
har været i anvendelse gennem en del år. Så 
har du noget stående der tilhører dig, og som 
du absolut ikke kan undvære/leve uden, 
så er det tid at få det hentet hjem og gerne 
inden 1. oktober, altså i år, for ellers bliver 
det fjernet.

Sejlklubbens venner er også kommet i 
arbejdstøjet. Vagtplaner m.v. er ved at blive 
udarbejdet til Ole’s bar vinteren 2011-12. 
Der startes op fredag den 4. november kl. 
17.00 for medlemmer af Sejlklubben og 
vennerne i klubhuset til socialt samvær. En 
speciel velkomst skal der lyde til vore mange 
nye medlemmer, som vi på det kraftigste vil 
opfordre til at deltage. 

På gensyn til en spændende vinter i Nibe 
Sejlklub.

Lene Åbom
Formand

LEJES FRA 1. SEPTEMBER TIL 1. JUNI TIL 
PRIVATE FORMÅL. 

Lejebetingelser m.v. kan læses på vores 
hjemmeside.

Efteråret er på vej, og dermed er vinterens 
aktiviteter i klubregi så småt med at tage 
form. Vi har i bestyrelsen udarbejdet et bredt 
kursustilbud både af faglig og social art, som 

domssejlerne, har vi fået os et selvskabt 
problem. For flere af de unge sejlere, er 
udfordringerne i optimistjollerne ikke altid 
store nok. Det tilbud vi har i Nibe Sejlklub 
er at sejle optimist for derefter at springe 
op til FEVA-jollen. Vi mangler en jolletype 
mellem disse joller.

Derfor er Nibe Sejlklub i skrivende stund 
ved at søge midler til to TERA-joller, som vi 
håber står sejlklare næste forår, så vi kan 
bibeholde den gode udvikling vi har blandt 
vore ungdomssejlere. 

Andet er der også sket hen over som-
meren i jolleskuret. Cyklerne, som vi fik 
doneret sidste år, har uden problemer og til 
glæde for vore gæstesejlere, været udlånt til 
korte og lange cykelture. Der har kun været 
positive tilbagemeldinger fra vore gæstesej-
lere.

Men alt har ikke bare været positive op-
levelser denne sommer, hvilket vi i bestyrel-
sen nu har taget aktiv handling på.

I ferieperioden bor livredderen til Hav-
nebadet i halvdelen af klubhuset. Ingen 
problemer i dette.

Vore gæstesejlere opholder sig rigtig 
meget i og ved klubhuset, hvor de hygger 
sig med grillmad. Heller ikke noget problem 
i dette, bortset fra, at vore viskestykker 
forsvinder!!

 Vi har i Nibe Sejlklub en tidligere besty-
relsesbeslutning om, at klubhuset kan ud-
lejes hele året. Denne beslutning har givet 
problemer. Det er en meget dårlig kombina-
tion med de andre sommeraktiviteter i Nibe 
Sejlklub’s lokaler.

Bestyrelsen har derfor på vort sidste 
bestyrelsesmøde valgt at træffe en ny 
beslutning.

KLUBHUSET KAN FREMOVER KUN 

Bestyrelsen har ordet

Sidste sommer var der ingen.
Alle ventede, men der skete ikke noget.
Først på foråret i år var der heller ingen, 

men så pludselig var der en enkelt. 
Så var der pludselig to, men det var heller 

ikke nok.  
Der kom flere til, og i dag kan alle der 

færdes på havnen, nyde dette dejlige syn 
specielt om onsdagen.

Optimisternes glade sejlads og børnestem-
merne i og omkring Nibe Sejlklub er igen 
kommet tilbage.

En speciel velkomst til børnenes forældre 
og bedsteforældre skal der lyde fra Nibe 
Sejlklub.

For de af vore medlemmer, der ikke 
kommer i jolleskuret så ofte, vil jeg oplyse, 
at der i forsommeren er brugt rigtig mange 
mandetimer bl.a. fra forældrekredsen, på at 
få vore optimistjoller klargjort. Et rigtig flot 
stykke håndværk er der blevet udført. Tak til 
alle, der har deltaget.

Intet kommer gratis, hvorfor vi fra besty-
relsen for Nibe Sejlklub også gerne vil takke 
vor ungdomsleder gennem en del år Bo og 
vor nye ungdomstræner Kristian for deres 
indsats hen over sommeren. 

Med den udvikling vi har set blandt ung-
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Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

Tlf.  98 35 10 93
Mandag - fredag kl. 9.30 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

Messevej 16
9600  Aars
Telefon : 9862 1955
Vagttelefon : 7026 8012

Afdelinger i : Hornum
 Nibe
 Østrup

Standerstrygning
Lørdag den 29. oktober  
kl. 13.00

Sejlersæsonen 2010 er nu slut.

Vi mødes ved klubhuset til standerhejsning.

Pølser og drikkevarer kan købes til klubpriser

Ingen afriggerfest i år
På grund af faldende tilslutning, år for år, til 
sejlklubbens til- og afriggerfester, blev det 
på sidste bestyrelsesmøde besluttet, ikke at 
holde nogen afriggerfest i år.

Dette giver jo så mulighed for at forlænge 
sammenkomsten ved standerstrygningen, 
da klubhuset så ikke skal gøres klar til fest 
om aftenen. Om det så udvikler sig til en 

spontan generalprøve på Oles Bar, kan kun 
fremtiden vise.

Den rigtige Oles Bar åbner første gang i 
denne vintersæson fredag den 4. november. 
Oles Bar er herefter åben hver fredag fra kl. 
17 til ??, helt frem til den tid, hvor bådene 
skal i vandet igen. Alle medlemmer af Nibe 
Sejlklub og dennes Venner er velkomne.

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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Da der stadig er problemer med fortøjnin-
ger i Nibe Lystbådehavn, genopfrisker vi en 
artikel der blev genopfrisket i Sejlrenden nr. 
3 september 2004.

Sommerstorm og 
godt sømandskab
Først på sommeren oplevede vi en mindre 
”sommerstorm”. Desværre også en båd der 
blev beskadiget som følge af mangelfuld 
fortøjning af nabobåden.

På en del opfordringer genopfrisker vi 
derfor artiklen: ”Godt sømandskab”.

Godt sømandskab …
eller hva’
Så skete det igen; lørdag den 11. oktober var 
det kulingsvejr med sø og blæst.

Ikke i sig selv noget særsyn. Normalt kan 
både skibet, stående og løbende gods holde 
til mosten og tage en omgang blæsevejr,- for-
udsat altså båden er ordentlig fortøjet.

Det var desværre ikke alle både den 11. 
oktober. Som tidligere var der sprængte og 
skamfilede fortøjninger der betød fare for 
havari og skader.

Hvorfor sker det stort set hver gang det 
blæser en smule fra NV?. Svaret er, sagt lige 
ud af posen: Ringe sømandskab, uvidenhed 
eller værreligegyldighed over for egen eller 
andres værdier – samt havnefogedens fritid!. 
Så er det sagt venner.

1. Den alvorligste fejl er underdimensione-
rede fortøjninger, eller fortøjninger af forkert 
materiale. Det går altså ikke med en 12 mm 

trosse til en båd på 3 tons. Minimum her 
er 16 mm. Et udrangeret skødetov er p.g.a. 
manglende strækevne; eller såkaldt ”chok 
belastning” helt uegnet til fortøjningstrosse. 
Kun tovværk med stor elasticitet kan anven-
des.

2. De fleste viser trossen gennem klyds. Det 
er også fint i teorien, men på mange både 
giver dette skamfiling da klyds på lystfartøjer 
ofte er fejlplaceret eller underdimensio-
nerede. Ofte er det bedst at undgå klyds, 
eller som minimum afbøde skamfiling med 
en stump vandslange eller lignende på det 
stykke der vises gennem klyds eller over 
lønning.

3. Kryds agtertrossen. Det giver længere 
fortøjninger og større elastikvirkning. Vær 
forsigtig med gummifjedre på pæle fortøj-
ninger. Et udslidt ”kødben” kan godt knække, 
det ér set,- og så hænger båden oppe på 
broen. Udskift også kødbenet når du ud-
skifter fortøjninger. Husk - mindst 2 fendere 
pr. side. Selv om der ikke ligger en nabobåd, 
eller den har fendere ude.

4. ”Brug altid gummi” – kødben, på for-
trossen. Broen står altså fast, og har ingen 
fjedervirkning som agterpælene.

Nibe Havn har metalringe til brofortøj-
ning i stedet for træpullerter. Ringe slider på 
tovværket,- Det er derfor en god ide jævnligt 
at checke stikket omkring jernringen.

5.. Sæt ikke båden for hårdt i fortøjningerne, 
ofte er kuling ledsaget af højvande. Check 
ved kuling, mindst to gange i døgnet din 
egen og naboens fortøjninger. Slæk løbende 

8 år efter og  
der er stadig problemer
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Støt	vore	annoncører	-	de	støtter	dig!

trosser af Polypropylen (forsikringskrav):
Både op til 2,0 ton: 12 mm
Både op til 2,8 ton: 14 mm
Både op til 3,5 ton: 16 mm
Både op til 4,5 ton: 18 mm
Både op til 5,4 ton: 20 mm
Både op til 6,5 ton: 22 mm o.s.v.

Ved Polyester/silkefibre kan dimensionering 
til både fra 4,5 - 6,5 ton nedsættes med Ø 2 
mm. Over eller under 4,5/6,5 t, er der andre 
værdier.

(Kilde: ”Fortøjningstips” – en instruktions-
bog” udgivet af forsikringsselskaberne).

Uanset valg af tovværk, skal brudstyrken pr. 
trosse som minimum modsvare bådens vægt.

Ovennævnte gælder beskyttet havn. Man 
kunne for Nibe Havn overveje, om 14 mm 
skal være minimum, og 12 mm kun må 
anvendes til mindre både og joller op til f. 
eks 1,3 t.

Skødetov og tørresnore som fortøjning er 
fortsat forbudt.

ved stigende vandstand. Husk at sætte an 
igen.

Sjovt nok er det ofte de samme – heldigvis 
få personer - der er ligeglade med sin egen 
og naboens båd. Som bruger tørresnore, 
skødetov eller alt for tyndt tovværk som 
fortøjning. Eller som aldrig tilser sin båd når 
det kuler.

Havnebestyrelse og havnefoged er meget 
opmærksomme på syndere, og gør et stort 
arbejde for at få udryddet de dårlige vaner.

Vi andre kunne hjælpe til ved at ind-
skærpe havnereglementet til de ligeglade; og 
informere de uvidende. Eller give en kærlig 
belæring hvis vor sejlerven er ny på vandet 
(de fleste står på spring med råd og dåd hvis 
det ønskes, og vil meget gerne bruge tid på 
at hjælpe en ny sejler).

Det er ikke rimeligt at havnefogeden 
hver gang det blæser, skal komme farende 
og bruge timer både nat og dag på at sikre 
både.

Anvendt dimensionering af fortøjnings-
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Efter et par hårde vintre, blev Nibe Lyst-
bådehavn igen i år sat i brugbar stand, til 
glæde for alle vore gæstesejlere og fastliggere. 
Mjølner har virkeligt været på arbejde de 
sidste par år.

Det lykkedes igen i år

Der blev med Mjølner, i 2010 slået 232 
pæle. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke de mange, der i 2010 gav en hjælpen-
de hånd på Mjølner.

På den igen - i 2011 var den gal igen, og 
Mjølner måtte atter på arbejde. Her blev der 
slået 178 pæle. Besætningen var Karl Erik 
Nicolejsen, Kresten Graa, Ivan Andersen, 
Kevin Kjær og Søren Bjerre. Tak for jeres 
fantastiske indsats og gode kammeratskab. 
Sagt med få ord, uden jer, ingen havn.

Med ønske om en mild vinter i 
2011/2012.

Frank Kjær
Kaptajn på Mjølner.
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For at højne sikkerheden til søs afholdte sejl-
klubben også i år et MOB-kursus. Det blev 
afholdt tirsdag den 23. august i farvandet ud 
for sejlrenden til Nibe Lystbådehavn.

Her fik man mulighed for at prøve sine 
færdigheder i at bjærge en levende person 
op fra vandet med de midler, der nu er til 
rådighed om bord.

Vejret var perfekt (næsten for godt) og 

Mand over bord kursus

vandtemperaturen rimelig for vores frivil-
lige offer, nemlig Kresten Graae, der igen i 
år havde tilbudt at tage våddragten på og 
- gentagne gange - lod sig falde i vandet for 
at blive reddet. Her var spørgsmålet for de 6 
tilmeldte deltagere: Hvordan får vi Kresten 
uskadt op i båden igen som bevidst og/eller 
bevidstløs person?

Øvelsen indledtes med teoretisk gennem-

gang af øvelseslederen Carsten Borup, hvor 
han også demonstrerede en fangkrog, som i 
visse tilfælde kunne lette opfang og bjærg-
ning fra havoverfladen. Herefter fordeltes 
deltagerne i de 2 både, der var stillet til rå-
dighed for øvelsen: ”Wet-Wet” med Michael 
Steglich ved roret og ”SMUT” med Lars Bro 
ved roret. Sejlklubbens gummibåd var under 
hele øvelsen sikkerheds- og redningsbåd i 

området, hvis noget mod forventning skulle 
udvikle sig i den forkerte retning.

Kresten nåede at blive reddet op af vandet 
2 gange fra hver af de deltagende både. En 
stor præstation – ikke mindst af Kresten, 
der blev udsat for lidt af hvert og i alt måtte 
opholde sig i mere end 1 time i vandet. 

Selvom ikke alle redningsforsøg var ”efter 
bogen” så var udbyttet af øvelses på det 
erfaringsmæssige område stort. Det gav sig 
også udslag i en livlig diskussion efterføl-
gende i klubhuset om fordele og ulemper i 
de forskellige manøvrer.

Afslutningsvis var Sejlklubben vært ved en 
lille forfriskning.

Stor tak til instruktør, støtter og hjælpere 
til afvikling af øvelsen samt til aktive og 
entusiastiske deltagere. 

Ole Friederich
Næstformand Nibe Sejlklub
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LM-klubben, Danmarks’ årlige træf, der blev 
afholdt i Nibe lystbådehavn i pinsen, blev 
besøgt af 13 LM-både i størrelsen fra, 23 fod 
til 32 fod.

I løbet af lørdag formiddag, da de sidste både 
var ankommet gik snakken lystigt, og man 
viste sin båd frem så interesserede kunne se 
de forskellige indretninger.

Ca. kl. 17:00 blev den store grill ved 
klubhuset tændt, og aftenen gik med hygge, 
levende musik og dans.

Under spisningen fandt LM-klubben en 
simulator (spejl pult) frem med det formål, 
at teste medlemmernes duelighed til at navi-
gere i smalt farvand, en øvelse der viste sig at 
fremkalde stor morskab blandt alle.

Præmien (en æske chokolade) for bedste 
kvindelige navigatør gik til, Carrie (på 12 år) 
fra båden NORDIA af Nibe.

Præmine (en gaveæske med Nibe-øl) for 
bedste mandlige navigatør gik til, Flemming 
Kristoffersen, Vestre Bådhavn Aalborg.

En voldsom flaske, Kaptajn Morgan rom, 
blev overrakt af Birger Andersen, til ”længst 
fra kommende båd”, det blev Jette og Per 
Sanderhoff i en LM-32 fra Thisted (De 
sejlede en bådebros brede) længere end en 
anden Thisted båd.

Søndag var der fælles morgen buffet med 
det hele, resten af dagen gik med hyggesnak 
og fremvisning af bådene, hen på eftermid-
dagen vinkede vi farvel til de fleste deltagere, 
men enkelte blev til mandag.

Vi fra LM-klubbens bestyrelse siger TAK til 
alle der deltog og hjalp til ved træffet, og 
ønsker jer alle en fortsat god sommer sejlads.

BESTYRELSEN SENDER OGSÅ EN STOR 
TAK TIL.

Nibe Sejlklub, for lån af klubhus og faci-
liteter.

Nibe Havneforening, for at vi måtte afhol-
de træffet i Nibe Lystbådehavn. Havnefoged, 
Torkild Gade. Havnemester, Frank Kjær.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for LM-klubben, Danmark
Jan, Kirsten, Carlo, Bettina, Birger og Jane

LM-træf i pinsen

Husk ”Herreturen” Mors Rundt i weekenden 
den 23.-25. september !

Nu er tiden inde til den store tur. 

Programmet er følgende:
• Afsejling fredag den 23. 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. 

HERRETUR 2011

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

møde.
• Ankomst til Nibe i spredt orden.

Det er gratis at deltage, og hver båd sørger 
selv for forplejning.

Alle kan deltage, også motorbåde.

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

Tilmelding til Carsten Borup på  
cub@privat.dk eller 98351342./21490796. 
Senest den 20. september. 
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NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, har 
Nibe Sejlklub fået 3 nye medlemmer.

Vi håber at se jer til klubbens arran-
gementer, hvor der er rig mulighed for 
at lære klubbens øvrige medlemmer at 
kende.

Nibe Sejlklub vil med disse ord byde 
velkommen til følgende nye medlemmer:

Michael Hakmann Nielsen Ogilvie
Erik Sørensen
Jørgen Rise
Maria Louise Seemann
Malene Løt
Torkild Gade
Britt Mark

Denne gang har Nibe Sejlklub desuden 
den store glæde at kunne byde velkom-
men til nye medlemmer i sejlklubbens 
ungdomsafdeling, og vil hermed byde 
velkommen til følgende:

Carl Askehave
Cecilie Petersen
Christoffer Grønhøj
Daniel Petersen
Jacob Poulsen
Mark Røntved Nielsen
Silje Skov Nielsen

Igen i år stod Nibe Sejlklub for afvikling af 
en festlig og stemningsfuld Sct. Hans aften 
for såvel klubbens medlemmer - som for 

Sct. Hans aften

byens borgere. Vejret var med os og arran-
gementet var særdeles velbesøgt.

Båltalen, som både var aktuel for den 
travle familie og med henvisning til Sct. 
Hans aftens traditioner, blev holdt af råd-
mand Tina French Nielsen.

Bålet var bygget op ved hjælp af frivillige 
hjælpere og på toppen sad en meget flot og 
livagtig heks fremstillet af børnene fra DUS 
2, Landsbyen Lundevej 59. Flot gjort – især 
da heksen sidste år, fik skudsmålet ”at hun 
lignede en gammel mand i cotton coat!” 
(Den var dengang fremstillet af bestyrel-
sen.)

Nibe Sejlklubs opstillede bod havde stor 
travlhed aftenen igennem med fremstilling 
og salg af ”Sct. Hans platter” . (Grill-pølse 
med brød samt øl, vin eller vand).

Bestyrelsen takker de mange frivillige 
hjælpere for det store arbejde de har lagt i 
forbindelse med forberedelsen og i den hek-
tiske gennemførelse at dette store arrange-
ment samt til Bryggen for lån af faciliteter.  

Ole Friederich
Næstformand Nibe Sejlklub

Tina French Nielsen
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Øverst vises lidt billeder fra forårets stan-
derhejsning. Blæsten går lidt mere frisk over 
Limfjordens vande, når der er musik til. San-
gen løftes til helt andre højder. Efter tale og 
standerhejsning, var der, vanen tro, pølser, 
øl og vand til billige priser.

Nedrest er billeder fra hejsning af Blå Flag på 
Nibe Lystbådehavn, hvor havnen efterfølgen-
de var vært ved et lettere traktement. Der 
blev stegt pølser mv. på samlebånd.

Øverst vises lidt billeder fra en af de mange 
aftener hvor solen blev spillet ned, på Nibe 
Lystbådehavn. Det er populært.

Til venstre er havemester, Frank Kjær, i færd 
med et af sine mange gøremål.

Nederst et par billeder fra forårets uddybning 
af Nibe Lystbådehavn.

Hovedparten af billederne i dette nummer er 
leveret af Birthe Paulsen, og vi vil gerne rette 
en tak til Birthe for hendes store indsats med 
at være på pletten, og dokumentere livet på 
havnen med sine gode billeder
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D.04/06-2011
Vi kom af sted i strålende solskin, turen til 
Hals var dejlig. Vi havde en aften sammen 
med Ketty og Erik, de kom fra Anholdt, vi 
spiste sammen og så Mikkel Kessler, han 
vandt så alt var ok.

D.05/06-2011
Efter morgenritualet, bad, farvel øl osv. kom 
vi af sted kl. ca. 11.30. Det var lidt sent, men 
vejret var fint så vi bestemte os for Grenå. Vi 
var her 19.30. fik aftensmad og på hovedet 
i seng. 

D.06/06-2011
Vi bliver her i dag, det har stormet og regnet 
i nat, og det blæser meget nu til morgen. Vi 
flyttede båden til en anden plads for at ligge 
mere roligt da Tango hoppede og dansede.  
Jeg skriver her kl. 17.00 og vi har haft det 
smukkeste vejr hele dagen, jeg tror godt vi 
kunne have sejlet, men næste stop er Århus 
og det er en 7-8 timers tur så ingen store 
bølger til os. Sjovt nok tager det samme tid 
som at flyve fra Danmark til USA.

D.07/06-2011
Så kom vi til Århus, en meget rolig tur, 
næsten ikke en krusning på vandet. Der var 
absolut ingen vind, og det lidt der var, kom 
lige imod os. Besøg af Isabel 4½ år, hun skal 
sove og være her i morgen. 

D.08/06-2011
Vi sov alle godt, kl. 7.45 slog prinsessen 
øjnene op, og var i den grad parat til dagen. 
Vi havde en dejlig dag, far og mor kom med 
mad om aftenen, og så var de gamle godt 
brugte.

D.09/06-2011
Det regnede voldsomt om natten, og det 
blæste meget, også da vi stod op. Det klarede 
op ved 11 tiden og vi besluttede at sejle til 
Tunø. Vi sejlede tæt ind langs kysten, for at 
se Sculptures by the sea, det var flot og sjovt. 
Vi mødtes på Tunø med Ulla og Carsten, 
Susanne og Thorkild fra Vejle, førhen Nibe, 
var også på Tunø. Vi grillede sammen om 
aftenen, hyggeligt. Vi fik et lille problem:

Et af de små clips som lukker brødposer 
m.m. var smuttet ned i vaskens afløb som 
kun er 11-12 mm indvendig. Henning brugte 
en af de gammeldags gardinspiraler med en 
lille krog i enden (som man selvfølgelig har 
i en båd) som rensebånd. Så kilede clipsen 
sig ekstra fast. Min kreative mand klippede 
så spiralen over ca. 10 cm. over vasken, satte 
skruemaskinen på og skruede clipsen ud. 
Smart.

D.10/06-2011
Efter en fin tur, men for motor, vinden var 
lige imod, er vi nu i Juelsminde, Vejret er 
fint, og vi har invaderet fiskehandleren, vi 
kan næsten ikke stoppe når vi er her. Det er 
en dejlig aften, kl. 21.30 sidder vi stadig og 
nyder solen. 

D.11/06-2011
Vi fik i aftes besøg af Ulla og Peter Alten-
borg der jo er flyttet til Snaptun, de bor i 
deres båd da huset ikke er færdigt endnu. 
Vi aftalte at ses i aften til grill. Det blev til 
spisning i vores båd, det begyndte at regne 
meget, en dejlig hyggelig aften.

D.12/06-2011
Vi er nu i Fredericia. Vi sejlede tæt forbi alle 

Det er snart efterår, hvor vi kan forvente en 
del meget blæsende dage. Generelt er der for 
mange bådejere der ikke er omhyggelige nok 
med at tilse deres fortøjninger, og en del der 
har alt for tynde fortøjninger, og fortøjninger 
hvor affjedringen er defekt eller mangler.

Havnen stiller følgende krav til fortøjning:
• Alle fortøjninger der er fastgjort til bro-

erne skal være monteret med affjedring. 
• Alle fortøjninger skal have rigtig dimen-

sion i forhold til bådens vægt og type.
• Alle fortøjninger skal være af et anerkendt 

materiale til fortøjning.
• Alle bådejere skal tilse deres båd, for-

tøjninger, fendere, mm. med rimelige 
intervaller.

Til alle bådpladshavere

• Ved kuling (15 m/s og derover) skal båd 
og fortøjninger tilses min. 2 gange i døg-
net.

• Ved stærk blæst, bør der sættes en ekstra 
fortøjning i vindsiden.

Forsikringsselskaberne har udarbejdet føl-
gende vejledning for dimensionering:
• Både op til 2,0 tons min. 12 mm.
• Både op til 2,8 tons min. 14 mm.
• Både op til 3,5 tons min. 16 mm.
• Både op til 4,5 tons min. 18 mm.
• Både op til 5,4 tons min. 20 mm.
• Både op til 6,5 tons min. 22 mm.
• Både op til 7,4 tons min. 24 mm.

Havnen anbefaler at bruge originale Fors-
heda gummi ”kødben” til affjedring. De er 
lidt dyre end efterligninger, men holder bety-
deligt længere, og er dermed mere sikker.

Havnefogeden vil i den kommende tid 
foretage inspektion af fortøjningerne, og vil 
kontakte bådejere der ikke følger reglerne. 
Havnen vil også foretage stikprøve kontrol 
for at undersøge om alle som minimum har 
ansvarsforsikring på båden. Der er et ufravi-
geligt krav for at ligge i havnen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Nibe Lystbådehavn

Sommer i Tango 2011

Oprydning på vinterplads og i masteskur
Alt der ikke er mærket tydeligt med  

bådpladsnummer samt navn og adresse vil blive fjernet 
uden yderligere varsel, efter den 1. oktober 2011.
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de gamle skibe fra Tall Ship, som lå til kaj i 
Fredericia i pinsen, et smukt syn. Vi er her 
da vi i morgen tager toget hjem til fødsels-
dag ved Helle. 

D.13/06-2011
Togbilletterne skal hentes i dag, jeg har 
bestilt dem på nettet, men kan jo ikke 
printe ud, så det er bare med at komme af 
sted. Bussen gik lige forbi hvor alle de gamle 
skibe lå, og der var en leben af mennesker, 
så vi hyggede os lidt der. Fredericia marina 
er ellers ikke noget at skrive hjem om, den 
ligger langt fra byen, og er meget slidt. Da vi 
skal ligge et par dage her er vi blevet henvist 
til en plads så der er så langt fra toilet og 
bad at vi må cykle derover. Vi skal videre 
lige så snart vi kommer tilbage.

D.14/06-2011
Fin togtur hjem, blev hentet af Birthe og 
kørt sikkert hjem.

D.15/06-2011
Dejligt at have sit eget badeværelse igen, 
det giver en tryg fornemmelse, åbenbart 
for tryg, Henning kom til at barbere sit ene 
øjenbryn af, maskinen stod forkert, så måtte 
det andet også ryge. Han ser lidt mærkelig 
ud, og det er ikke klædeligt. Vi glæder os til 
festen i aften. 

D.16/06-2011
Det var bare en dejlig aften, bare det var os 
der blev 50 YY J

Vi kom tilbage til Fredericia, fik betalt og 
så var det bare med at komme af sted. Vi 
kom til Middelfart Marina, det er ikke som 
at ligge inde midt i byen, men der var ikke 
plads. 

D.17/06-2011
Her er også dødssygt, men nogle fine ba-
deforhold. Det er dårligt vejr med regn og 
meget blæst så vi bliver en dag.

D.18/06.2011
Vi havde bestemt at lige meget hvordan det 
så ud med vejret ville vi til Haderslev. De 
næste 3 dage kommer der regn, torden og 
mellem 11 og 15 sekund meter, så er Hader-
slev lidt bedre at ligge i. Vi kom af sted kl. 9 
og det var en ok tur. Nu er vi her og regnen 
er begyndt, i byger men de er skrappe må 
man sige.

D.19/06-2011
Henning er en rigtig god kok, i aftes lavede 
han Ingefærkylling til 2 dage. Og for at op-
bevare det køligt sætter han det ned under 
dørken. Gryden smuttede og på vej ned slog 
den en kolbøtte, så der var ingefærkylling 
overalt dernede. Det tog over en time at gøre 
rent. Det har styrtet ned i nat, og nu regner 
det i byger, men det er ikke koldt. Vi bliver 
her til vejret er nogenlunde ordentligt. 

D.20/06-2011
Vi blev altså ikke i Haderslev, vi ville bare 
tur til Årøsund, men sejlede videre til Dyvig, 
undervejs havde vi rigelig med vind og bøl-
ger, Henning mente de var 86 cm. høje, altså 
bølgerne, ja han må jo vide det, ham gider 
jeg ikke diskutere med.

 Jeg må skrive lidt om Haderslev fjord og 
havn. Vi kan ikke lade være med at sejle 
der ind, turen vare 1½ time, men det er så 
smuk en tur. Selve havnen er også et besøg 
værd, folk er hjælpsomme og flinke, og der 
er hyggeligt. Man skal ligge på sydsiden det 
er der det sker. Der er mange grill pladser. 
Badeforholdene fine, man ligger en femmer 
udenfor, så går man ind og får alt det dejlige 
varme vand man har lyst til, det er da tillid. 
Så er der til gengæld også varme i gulvet. Det 
er en pæn havn og by. Prøv det.

D.21/06-2011
Fra Dyvig gik turen til Sønderborg, en fin 
sejltur. Henning fik sin tur til Aldi, så er han 
glad igen.

D.22/06-2011
Vi ville blive i Sønderborg da vejrudsigten 
sagde regn og 10 til 12 sek. m. Inde i havnen 
troede vi at det var kaos ude på vandet, 
det var der bare ikke, så vi drog af sted. En 
utrolig dejlig tur i solskin bølgerne var små, 
så intet vipperi. Nu er vi så i Flensborg har 
været i Sky supermarked og provianteret. Nu 
kan vi klare os til jul, måske.

D.23/06.2011
Det var jo Skt Hans aften men det gør de 
ikke noget ud af i Tyskland, vi fandt ikke 
noget. Men en dejlig aften på havnen, det er 
jo en livlig havn, med mange restauranter og 
derfor mange mennesker. 

D.24/06.2011
Jeg har bestilt solbriller med styrke i Frede-
ricia hos Hallmann, de kan så hentes her 
i Flensborg, snildt, det er samme pris kr. 
1550,00, og de 500,- kr. var fordi jeg valgte 
nogle tyndere glas, det kan godt betale sig at 
købe i Tyskland når man er der alligevel. De 
var ikke kommet så vi må vente til i morgen. 
Vi fik en dejlig frokost, der er jo masser af 
steder at vælge imellem.

D.25/06.2011
Så fik jeg mine solbriller, de er helt fine, 
en dejlig fornemmelse. Vi fik lige en lille 
forskrækkelse, Henning blev lige pludselig 
forkølet, meget slemt, så det kunne jo øde-
lægge de næste dage. Heldigvis varede det 
bare en enkelt time, så var han på mirakuløs 
vis rask igen, men det lød slemt. Han siger at 
det er hans utrolige kondition der er skyld i 
helbredelsen. Vi sejler videre i morgen.

D.26/06.2011
Vi tog sørme hele turen fra Flensborg til 
Kappeln, varmen og solen kom os i møde, 
det var en dejlig sejltur. De siger der bliver 
25 gr. i morgen, skønt.

D.27/06-2011
Nu er det sommer, i hvert fald her hvor vi er. 
Det har været meget varmt i dag, op til 28 
gr. skønt. I aften skal vi spise på den Græske 
restaurant som vi altid besøger når vi er 
her. Jeg har vist beskrevet dens indretning, 
aldeles rædselsfuldt, men maden uuuuhhh-
hmmmm. Vi glæder os. 

D.28/06-2011
Vi spiste og spiste, drak Retzena og uzo, fin 
aften. Et par fra Aalborg ligger ved siden af 
os, Eva og John i Valkyrien, vi hygger lidt 
med dem. Vi må blive her til torsdag, da 
vender vinden til NV så vil vi videre sydover. 
Det blæser meget og lige nu er vinden i syd 
og det er lige imod, så vi bliver en dag mere. 

D.29/06-2011
Vi er lige sejlet en lille tur til Maasholm, vin-
den er stadig stærk og lige imod. Vi prøver i 
morgen om vi ikke kan komme videre. 

D.30/06-2011
Tidligt op og af sted kl. 8. Vi havde set på 
nettet at på det tidspunkt ville blæsten ikke 
være så slem, og for en gangs skyld var det 
sandt. Vi er nu i Eckanförde og kl. 14 ville 
der være meget blæst, og det er der. Godt vi 
kom af sted, det var en rigtig fin sejltur. 

D.01/07-2011
Vi har dejligt varmt vejr, men det blæser en 
pelikan, og i vindstødene er der nok 15 – 20 
sek. m. Så det er vildt. Henning har malet og 
jeg læst, nu må vi vist gå en tur, hvis blæsten 
ikke blæser os af vejen.

D.02/07-2011
Det har øset ned hele dagen, men vi gik ud 
og handlede og blev våde. Vi havde besøg af 
Eva og John fra Valkyrien til hygge eftermid-
dag, men der er altså koldt i båden. Vi tager 
en overnatning til, det blæser for meget i 
vindstødende.
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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

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.

D.03/07-2011
Så kom det store marked, der var boder fra 
havnen og ind til byen. Vejret artede sig 
godt, ingen regn, og ikke koldt. Vi købte oste, 
200.- kr. så det var ikke billigt, Henning fik 
livremme, så var det det. Vi gjorde klar til at 
sejle, vi vil til Kiel. Eva og John fra Aalborg 
vil også til Kiel så vi aftalte at holde kontakt. 
Vi sejlede for sejl hele vejen, og når vi gør 
det vil Henning helst stå med pinden og 
styre. Men det blæser jo derude, det går ud 
over ørene så vi måtte finde på noget. Mine 
leggins blev lavet til et bånd om hovedet, 
yndigt, jeg har dem i flere farver, han valgte 
sort. Vi nåede Kiel sammen med Valkyrien 
fra Aalborg. Vi ligger helt inde i byen, det 
gynger lidt (meget) jeg har ikke været søsyg i 
år, men det blev jeg i nat. 

D.04/07-2011
Ja det er mærkeligt, her kom en havnefoged, 
men der hvor vi lå, kunne/må han kun 

opkræve for el og bad, så vi ligger billigt 5 
euro (ca. 38,-kr.) for 2 dage. Til aften har vi 
grillet sammen med Eva og John på deres 
Weber grill, så sådan en vil Henning have, 
den køber vi nok i morgen, for det vi sparer i 
havnepenge.

D.05/07-2011
Henning fandt ingen grill så vi sejlede videre. 
Vi skiltes med Valkyrien, de skulle mod 
Rügen og vi er lige så stille på vej den anden 
vej. Vi tog til Damp, en stor havn, men nok 
ikke lige os. Der var totalt havblik, bortset fra 
nogle store dønninger der jo sommetider er. 
Vi vil til Sønderborg i morgen.

D.06/07-2011
Vil og vil, det går ikke altid som man spår. 
Da vi sejlede ud af havnen var der selvfølge-
lig noget uroligt, men det er der jo tit, men 
det blev ved. Vi blev kastet rundt med, så det 
ville vi ikke. Turen gik så kun til Kappeln, 
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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

Støt vore
annoncører

- de 
støtter dig

den havn kender vi jo. Da vi skulle til at 
spise manglede vi en tallerken, vi kunne ikke 
begribe hvordan det kunne ske. Det var den 
anden der på forunderlig vis var forsvundet 
for os. Vi fandt så begge to da vi trak 2 skuf-
fer ud de lå inde bag ved. Den ene havde 
været væk i 2 år. Ja 2 m. bølger kan være til 
nytte. Vi har senere fået at vide at bølgerne 
var 3 meter høje. Vores kikkert fik en tur på 
dørken, og det betød at lige pludselig så man 
dobbelt. Henning forsøgte alt for at repare-
rer den, men intet hjalp. Så blev han sur og 
smed den ned en gang til, så var den i orden 
igen, man nå sige at han har teknisk snilde. 

D.07/07-2011
Så kom sommeren, sol og dejlig varme, 
dejligt fladt vand, som jeg jo godt kan lide. 
Vi havde set på dmi farvandsudsigten at vi 
skulle af sted mellem kl. 8 og 9 så ville vi 
være i Sønderborg før det blæste op igen. Alt 
optaget i Sønderborg, så vi er nu i Augu-

stenborg. En lille hyggelig havn, vi grillede 
sammen med 4 andre danskere om aftenen, 
og havde det rigtigt skægt. 

D.08/07-2011
Det var så den sommer, det har styrtet med 
hele natten, og her kl. 11 regner det stadig, 
men det er ikke koldt. Nu må vi se hvad 
dagen byder. Det blev så store vaskedag, det 
skal jo også til. Midt på dagen kom solen, så 
kom cyklerne frem, og mellem 2 vaske var 
vi en tur ude at se på byen. Vi cyklede ud til 
slottet, men det var vist blevet til et psykia-
trisk hospital, men der var da smukt.

Fortsættes i næste nummer.

Kan du ikke vente med at læse hele beretnin-
gen indtil næste nummer af Sejlrenden udkom-
mer, så kan du læse det hele på sejlklubbens 
hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk - og her er 
der også indsat billeder fra turen.

HUSK at behandle  
andres ting med respekt

når masterne igen skal ind i masteskuret.

Alt skal mærkes tydeligt med  
bådpladsnummer samt navn og adresse.
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Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

(altid for unge op til 25 år)

(indtil 18 år)

Vi trænger til en kraftig oprydning på vinter-
pladsen og i masteskuret. 

På vinterpladsen står flere både og joller, 
som vi ikke kender ejerne til. Der står også 
adskillige bådstativer og vogne som ikke er 
opmærkede, som reglerne foreskriver.

I masteskuret ligger flere master og div. 
grej, som heller ikke er opmærket, efter 
reglerne.

Bestyrelsen kan ikke acceptere disse 

Til alle  
bådpladshavere i Nibe Lystbådehavn

forhold. Alle genstande skal opmærkes 
tydeligt med bådplads nummer samt navn 
og adresse. 

Genstande der ikke er  
opmærket, bliver fjernet 
efter den 1. oktober 2011. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Nibe Lystbådehavn

Lørdag den 10/9 blev eksamen i den praktiske del til 
Duelighedsbevis, behørigt afsluttet med skipperlabskovs 
med tilbehør, sponseret af Nibe Sejlklub.


