
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

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

Sekretær
Per Jensen 2486 5200
per@perjensentransport.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Søren Justesen  4077 6133
justesen@dlgtele.dk

Klaus Søe  6060 2591
soe@mail.tele.dk

Jan Bolis  2872 8095
tdcjan@hotmail.com

Suppleanter
1. Lars Andersen

larsandersen@deloitte.dk

2. Ingen pt.

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 Lene 
Åbom, tlf. 2326 8786.

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 2012

Nr. 1 - deadline 15. januar 2012
udkommer ultimo januar 2012

Nr. 2 - deadline 15. marts 2012
udkommer medio april 2012

Nr. 3 - deadline 25. august 2012
udkommer primo september 2012

Nr. 4 - deadline 5. november 2012
udkommer ultimo november 2012

Næste blad 
udkommer ultimo januar 2012. 
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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

31/12 Nytårssoiré

År 2012

10/2    Sommertur til Lofoten

11/2   Regattaskydning

1/3   Generalforsamling Nibe Sejlklubs Venner

1/3  Generalforsamling Nibe Sejlklub

8/3  Generalforsamling Nibe Havneforening

28/4  Standerhejsning
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Bro som underviser. Vi har denne vinter 11 
kursister.

Vort May Day kursus blev afviklet 1. week-
end i november med Ulla som underviser. 
Hvis vore medlemmer ønsker det, opretter vi 
gerne endnu et hold til foråret.

Siden sidst har vi i Nibe Sejlklub i samar-
bejde med Havneforeningen udarbejdet PR 
materiale vedrørende Nibe Sejlklub og Havn. 
Det er med stor undren, at vi har konstateret, 
at ”Visit Nibe” stort set forbigår enhver omtale 
af havnen. Dette store aktiv for byen bør na-
turligvis være med i markedsføringen af Nibe 
som helhed. Vi har derfor, mens lyset over 
Nibe var bedst muligt, i samarbejde med foto-
graf Kurt Esmark og vores multimedieekspert 
Niels Jakobsen, fået fremstillet en farvefolder 
om Nibe Lystbådehavn i et lækkert layout til 
præsentation i udvalgte lystbådehavne og ved 
Dansk Sejlunions klubkonference i november.

Men til glæde for alle, har vi i de sidste 
3 numre af Dansk Sejlunions blad: ”Sejler” 
været omtalt.

Vi håber at disse tiltag vil give Sejlklubben 
og havnen som helhed endnu flere gæstesej-
lere de kommende år.

Vort sidste arrangement i Sejlklubben 
dette år, afvikles den 31. december kl. 16.30 i 
klubhuset, hvor Nibe Sejlklub vil ønske vore 
medlemmer ET GODT NYTÅR.

Lene Åbom
Formand

Tegningen kan også fremsendes på mail 
til evt. interesserede. Vi vil fra byggeudval-
get/bestyrelsen opfordre alle vore medlem-
mer til at deltage aktivt i debatten om det 
nye klubhus og meget gerne fremsende 
kommentarer/konstruktiv kritik inden me-
dio januar 2012.

Den tilrettede tegning af klubhuset for-
ventes derefter at blive fremlagt på general-
forsamlingen 2012 sammen med et overord-
net økonomisk forslag. 

I dette efterår har Lise Damsgaard bekla-
geligvis meldt sig ud af bestyrelsesarbejdet af 
personlige årsager. Vi håber at se dig tilbage 
igen i bestyrelsen for Nibe Sejlklub, når du 
selv synes tiden er moden dertil.

Resten af denne bestyrelsesperiode er vor 
1. supp. Per Jensen tiltrådt som bestyrelses-
medlem. Velkommen.

På generalforsamlingen 2012 vil der som 
på alle vore generalforsamlinger være valg til 
diverse bestyrelsesposter. I år skal der i hen-
hold til vore vedtægter bl.a. være direkte valg 
til formandsposten. Giv det en enkelt tanke 
eller to, for vi ser gerne, at flere deltager 
aktivt i bestyrelsesarbejdet i Nibe Sejlklub.

Vinterens aktiviteter/kurser er annonce-
ret i kalenderen og omtalt inde i bladet eller 
på vor hjemmeside. Som altid sender vi en 
direkte mail ud, hvis vi ikke kan nå at orien-
tere om en aktivitet via Sejlrenden.

Duelighedskurset er startet op med Lars 

arbejdsholdet kunne arbejde ugeneret. Men 
sådan blev det bare ikke. Mange af linerne 
skulle mandskabet til at fjerne mens de 
lagde luftkablerne ud, hvilket forsinkede 
deres arbejde en del. Det kan vi som hjem-
mehørende i Nibe Havn gøre bedre!!!

Når vinteren er forbi og isen er væk fra 
fjorden, vil de nye ankerbøjer, som vi har 
ansøgt Dansk Sejlunion om, blive place-
ret ved Klitgård og Staun. Mandskabet på 
Margrethe vil i samarbejde med Lennart 
Olsson stå for denne opgave til glæde for os 
alle sammen.

Indendørs i Nibe Sejlklub har der også i 
dette efterår været stor aktivitet. 

Som opfølgning på lederen i Sejlrenden 
september 2011 er jolleskuret nu blevet ord-
net. Den nye brede port, som vi fik bevilget 
i foråret er sat i. 2 nye TERA joller blev der 
søgt midler til, og de skulle gerne blive le-
veret til juniorafdelingen midt på foråret og 
stå klar til navngivning og derefter sejlklare 
ved standerhejsningen 2012. 

Gammelt skrammel, der har været på 
langtidsopbevaring i jolleskuret er blevet 
kørt bort og de rette ejermænd har hentet 
private ejendele. Pludselig er der rigtig 
meget plads, men det har vi også brug for 
denne vinter, hvor standermasten skal ind 
i jolleskuret for at overvintre. Den skulle 
gerne komme frem igen til foråret nypudset 
og nylakeret. 

Den første tegning til til- og ombygnin-
gen af vore klublokaler har nu set dagens 
lys. Tegningen hænger i klubhuset og man 
er meget velkommen til at fremsende 
kommentarer til formanden for byggeud-
valget, bestyrelsesmedlem Klaus Søe eller 
til bestyrelsen for Nibe Sejlklub vedrørende 
det fremlagte forslag.

Bestyrelsen har ordet

Pludselig går det stærkt. Fra et vidunderligt 
efterår med skønne oplevelser på havnen, er 
det lidt sure efterår ved at få overtaget.

Men alle de, der deltog i Kulturnatten i 
Nibe, som dette efterår blev afviklet på hele 
havneområdet, vil mindes denne aften som 
noget meget specielt.

Fakler og lanterner var tændt overalt. 
Havblik på fjorden, ikke en vind rørte sig 
og lysformationer på himmelen, der blev 
efterfulgt af det rosa og derefter det blå 
lys inden en blød skumring tog over, ja det 
gjorde denne aften til en meget sanselig 
totaloplevelse.

Vort klubhus havde vi denne aften stillet 
til rådighed for fremvisning af Albert Steen-
Hansens meget smukke naturfilm: ”Når 
Fjorden Blinker”. Rigtig mange kom forbi for 
at se denne dejlige film.

Næste morgen var det så pludselig hver-
dag igen, og den følgende måned har der 
været stor travlhed på havnen.

Vognmanden, der havde lovet at tage 
bådene op udeblev med dags varsel. Til vort 
held havde vognmandsfirmaet Riise lidt ledig 
kapacitet, så i skrivende stund er der kun få 
både der mangler at blive taget op.

Jeg kan kun opfordre til, at der bliver sat 
korrekte oplysninger på vinterstativerne og 
det samme gælder for alt grej i masteskuret. 
Er du i tvivl om hvordan, så henvend dig til 
havnekontoret.

Ved alle broer, fælles som private, har 
havneforeningen nu lagt luftslanger ud, hvil-
ket skulle kunne vintersikre pæle og diverse 
broer i havnen. Jeg er sikker på, at beman-
dingen på ramslaget vil følge udviklingen 
tæt, hvis vi får endnu en vinter med stærk 
frost. Alle bådejere var bedt om at fjerne alle 
fortøjninger, også gammelmandslinerne, så 

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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Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

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

Jonna og Jørgen Fristrup  kommer igen i 
klubhuset for at fortælle om sommerens 
langtur.

Denne gang blev det, som overskriften 
også fortæller en sejltur langs den norske 
vestkyst til Lofoten. 

Har du lyst til at høre om denne udfor-
drende tur, så mød op i klubhuset.

Der vil ved dette arrangement være 
mulighed for at købe et let måltid til vore 
sædvanlige rimelige priser. 

Vi mødes i klubhuset fredag den 10. 
februar 2012 kl. 18.00

Bestyrelsen
Nibe Sejlklub

Lofoten tur/retur

Billederne er hentet fra Jonna og Jørgens 
hjemmeside om deres ture med Freja: www.
getjealous.com/Jjfristrup. Skulle du få lyst at 
læse lidt mere om turene med Freja, så er 
der også på sejlklubbens hjemmeside www.
nibe-sejlklub.dk under ”Links” et direkte link 
til ”Frejas” hjemmeside.

Støt	vore	annoncører!

Dette meget populære kursus har vi igen 
mulighed for at tilbyde klubbens medlem-
mer.

Jess Nielsen vil endnu engang stille sin 
store viden på dette område til rådighed for 
os.

Kurset afvikles: Mandag den 5. marts 
kl. 18.30 til ca. 21.00.

Kurset afvikles denne gang i Nibe Sejl-
klub’s egne lokaler.

Polérkursus 2012

Kursusafgift: kr. 25,- som betales ved 
fremmøde.

For at alle kan få et godt udbytte af dette 
kursus, er der et max. deltagerantal på 20.

Deltagerlisten udarbejdes efter princippet: 
først til mølle ! ! !

Tilmelding til leneaabom@yahoo.dk eller 
på 2326 8786. 

Bestyrelsen.
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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 11. februar. Kl. 9,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

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

Tilmelding senest 30. januar til:
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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.

Vintersikring af pæle
Her arbejdes med luftslanger til vintersikring 
af pæle. Der er lagt luftslanger ud til alle 
broer og agterpæle, som det også kan ses 
på forsidebilledet. Dette burde kunne lette 
ramslagets arbejde til foråret.

Det er blot sørgeligt at arbejdet skulle for-
sinkes af at ikke alle havde fjernet linerne ud 
til agterpælene, som der blev opfordret til.

Vi vil gerne takke Birthe for næsten altid 
at være på pletten, når der sker noget på 
Nibe Havn. Uden dette, ikke disse billeder.
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Såfremt du påtænker at sejle til områder, 
hvor der er tidevand af betydning, - for ek-
sempel til Skotland eller Frankrig – og føler 
du dig usikker på, hvordan du skal forholde 
dig i sådanne områder, var det måske en ide 
at gennemgå et tidevandskursus.

Gennem tre år har jeg forestået i alt 12 
tidevandskurser med sammenlagt cirka 175 
elever inden for rammerne af Foreningen 
til Langtursejladsens Fremme og i 2011 fem 
kurser med i alt 72 deltagere på freelance 
basis. Min undervisning er baseret på egne 
erfaringer fra i alt 55 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 
tidevandsområder, men man skal vide, hvil-
ke hjælpemidler man har brug for, og hvor-
dan man anvender dem. Jeg tilbyder kursus 
identiske med det, som jeg har afholdt inden 
for Foreningen til Langtursejladsens Fremme 
til de, som måtte ønske det.

Kurset omfatter 6 timers effektiv under-
visning med følgende emner:
�	generel orientering om strøm og tidevand, 
� brug af tidevandstabeller, strømatlas og 

søkortets strømoplysninger (”diamanter”), 
� beregning af tidevandshøjder og –klokke-

slæt 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 
kompendium om sejlads i tidevand, samt 
bevis for gennemgang af kursus.

Forudsætningerne for kursus er kendskab 
til navigation svarende til duelighedsbevis.

Kursus 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 i 
Sæby Sejlklub
31. marts 2012 kl. 1000-1630

Tilmelding med navn, adresse, telefonnr. og 
evt. mailadresse til undertegnede pr.
� telefon 9846 4110 
� e-mail pinafore@c.dk eller
� post til  Mogens Termansen,   

 Vævervej 59
  9300 Sæby
gerne snarest og senest 25. marts 2012.

Tidevandskursus i Sæby

Støt	vore	annoncører!
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Også i år deltog Nibe Sejlklub i Dansk Sejl-
unions Klubkonference, der blev afholdt i 
Vingstedscentret den 18. og 19. november. 

På baggrund af de meget positive tilba-
gemeldinger fra formandens deltagelse i 
konferencen sidste år, var det besluttet, at 
der var så meget at hente for Nibe Sejlklub 
og Nibe Havn, at en bredere deltagelse var 
ønskelig. Sejlklubben blev derfor sammen 
med Havneforeningens bestyrelse enige om, 
at sende 3 deltagere til konferencen. 

Ud over de mange fælles emner, skulle 
deltagerne også individuelt deltage i de 
forskellige workshops indenfor de mere spe-
cialiserede emner for sejlklubberne, lystbå-
dehavnene og ungdomsklubberne.

Vi deltog med Lene Aabom, Kristian Kaa-
sing og undertegnede.

Emnerne i år strakte sig fra foreningskul-
tur og ungdomskultur over aktivitetsudvik-
ling og fornyelse til havne-jura og forsik-
ringer samt emner indenfor kapsejlads og 

ledelse. De enkelte emner kan ses på DSUs 
hjemmeside, - www.sejlsport.dk - hvor også 
et tv interview med Lene vises. 

Ud over at deltage i en spændende og 
udbytterig konference, havde vi til hensigt at 
sætte Nibe Lystbådehavn og Nibe Sejlklub 
på sejler-danmarkskortet ved at uddele Nibe 
Lystbådehavns nye brochure til samtlige 200 
deltagere fra i alt 73 sejlklubber fra hele 
landet.

Det lykkedes til fulde, idet vi fik tilla-
delse til – som eneste sejlklub – at omdele 
brochuren i plenum på konferencens sidste 
dag. Tilbagemeldingerne i sidste pause viste, 
at den blev læst. Vi har en klar forventning 
til at interessen for at besøge Nibe Lystbåde-
havn er for op-ad-gående – og desuden har 
konferencen givet flere gode kontakter til 
sejlerkollegaer over hele landet.

Stor ros til Dansk Sejlunion for en godt 
tilrettelagt og gennemført klubkonference.

Ole Friederich

Dansk Sejlunions  
Klubkonference 2011

Det første udkast til et nyt klubhus har nu 
set dagens lys.

Vi vil i bestyrelsen meget gerne have en 
aktiv dialog omkring udkastet, som hæ-
ger på opslagstavlen i klubhuset. Skriv din 
kommentar på den ophængte skitse eller 
henvend dig til bestyrelsesmedlem: 

Første udkast  
til et nyt klubhus

Klaus Søe soe@mail.tele.dk som kan 
sende dig en kopi af tegningen via mail.

Det er vigtigt, at vi alle er aktive i denne 
proces, så vi kan få en konstruktiv debat på 
vor næste generalforsamling.

Lene Åbom
Formand
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diplomer til de tilstedeværende ungdomssej-
lere. Det er Diplomsejlerskolen under Dansk 
Sejlunion der er undervist ud fra og her har 
alle ungdomssejlerne bestået første diplom – 
Sældiplomet.

De 7 ungdomssejlere der har bestået 
er: Daniel Petersen, Karl Askehave, Cecilie 
Petersen, Jakob Poulsen, Mark Røntved 
Nielsen, Christoffer Grønhøj og Silje Skov 
Nielsen.

Nedtagning 
af stander

Ved årets nedtagning af stander, bød for-
mand Lene Åbom velkommen, og fortalte 
om alle de aktiviteter og tiltag, der har været, 
på og ikke mindst i havnen, i sommerens 
løb. Især lagde hun vægt på, at det har været 
en glæde at se det liv af ungdom der har 
sejlet rundt i havnen, som ikke mindst er Bo 
og Kristians fortjeneste.

Efter talen blev standeren taget ned, og 
herefter blev der spillet op til ”Blæsten går 
frisk over Limfjordens vande”. Blæsten går 
nu lidt mere frisk, når der er musik til. Tak 
til de to blæsere.

Herefter stod den på den traditonsrige 
platte med pølser og øl/vand, til de  sæd-

vanlige gode klubpriser. Der var så god 
efterspørgsel at der måtte bud til byen flere 
gange. Som det kan ses nederst på modstå-
ende side, så var der god kø i ventetiden.

Efter bespisningen blev der overrakt 

Her ses de 3 tilstedeværende ungdomssejle-
re der fik overrakt Sældiplomet i forbindelse 
med standernedtagningen. Til venstre ses 
trænerne Bo og Kristian.
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D.09/07-2011
Vi har i dag haft den dejligste sejltur fra 
Augustenborg til Dyvig. Vind og alt passede 
bare, vi måtte sejle butterfly det meste af ve-
jen, men krydsede et par gange. Solen skin-
nede og det var varmt. Så er der noget ved 
at sejle. Der kom så lidt regn i eftermiddag, 
men nu har vi spist og vejret er fint endnu.

D.10/07-2011
Så er det atter sommer, 25 gr. og høj sol, der 

er lidt skyer, men de skygger jo bare. Det er 
en havn med tryk på alle pladser bliver opta-
get inden aften så der er noget at se på. Der 
var en dame på en lille motorbåd der faldt i 
vandet, stort postyr, men hun kom op igen. 
Vi har cyklet en tur, og nu er det kaffetid 
siger min mand.

D.11/07-2011
Så kom vi af sted fra Dyvig, vejret er dejligt, 
så dejligt at Henning fik årets første badetur 
fra båden. Vi er nu i Åbenrå, og bliver nok 
nogle dage da vejrudsigten siger at der kom-
mer storm.

D.12/07-2011
Stadig sommer, sol og stille vind. Henning 
har fået sig en ny grill, en Weber selvføl-
gelig. Han har jagtet den siden vi grillede 
sammen med Eva og John i Kiel, endelig var 
den der til en pris han ville betale, så nu er 
han glad. Vi må have gang i den i aften da 
vejret stadig er til grill.

D.13/07-2011
Der regner og regner og regner og regner 
og regner og regner og regner og regner 
og regner som om det aldrig vil holde op. 
Det stormer også, så tænker man på sin 
dejlige varme stue. Vi lider jo ingen nød, 
men kontrasten fra i går er altså stor, det 
skulle blive ved i 3 dage, så vi ligger godt i 
Åbenrå.

D.14/07-2011
Hvor har det dog regnet, i næsten to døgn, 
men det værste er blæsten, vi sejler rundt 
i båden, og så bliver jeg søsyg. Nu kl. 16.30 
er det blevet tørvejr, og næsten havblik. De 

Sommer i Tango 2011
... fortsat fra nr. 3 2011

Sjov mast set i Augustenborg.•  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

Da bådene blev sat på land for 
vinteren, åbnede Nibe Sejlklubs 
Venner ”Oles Bar”. 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 arrangementer, hvor der er 
rig mulighed for at lære klubbens 
”gamle” medlemmer at kende.

”Oles Bar”  
i klubhuset

Øget sikkerhed i Nibe Havn

Til brug i forbindelse med bl.a. arbejde ved 
mastekranen, har Nibe Havn indkøbt 5 sik-
kerhedshjelme der forefindes i mastekuret, 
og er til fri afbenyttelse.
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siger at det er stilhed før den næste storm, 
nu må vi se.

D.15/07-2011
Der kom ingen storm. Vi startede med en 
tur i byen, mine nye solbriller skulle rettes 
lidt til, derefter købte jeg 6 måneders abon-
nement til nettet, jeg kan ikke holde ud at 
jeg ikke kan komme på nettet når jeg vil, 
skørt, men sådan er det. Nu er vi på Kalvø, 
i en lille lystbådehavn med ca. 50 gæster og 
ganske få fastliggere. På trods af det er grå-
vejr er der utroligt charmerende i land, rigtig 

mange hyggesteder og ”kun” 7 km. til køb-
manden. En flok entusiaster er i gang med at 
bygge et viking skib efter de gamle metoder, 
kølen og en del af beklædningen er allerede 
færdig. Skibet er 20½ meter langt. Desuden 
ligger der i havnen en smuk 20 meter lang 
sejlbåd fra 1918. Den er restaureret utroligt 
flot. Sejlene kommer til den i næste uge, så 
skal den til Tuborg havn og ligge. 

D.16/07-2011
Vi er stadig på Kalvø, vi har cyklet HELE øen 
rundt, når vi holdt de pauser som vi syntes 
for at se på udsigt, fugle huse m.m. tog det 
ca. 20 min. Vi grillede om aftenen, men 
senere kom regnen og den blev ved hele 
natten.

D.17/07-2011
Vi sejlede fra Kalvø kl. ca. 9.30 det var 
tørvejr, og vind. Sejlene kom op, vi kunne gå 
ca. 5 i snit. Det er mærkeligt at vi har vinden 
med os i år, vi plejer altid at sejle i modvind. 
Vi blev lige overrasket af et skybrud, intet 

kunne vi se, og vi havde selvfølgelig stadig 
storsejl oppe, så heller ikke for lidt vind var 
der. Men nu er i på Aarø og solen er kom-
met frem. 

D.18/07-2011
Vi spiste selvfølgelig stegt flæsk med nye 
kartofler og persillesovs om aftenen, det skal 
vi på Aarø, det er oppe på Cafeen. Vejret var 
dejligt men det er begyndt at regne lidt.

D.19/07-2011
Vi bestemte os for at sejle til Haderslev hvor 
vi kom sidst på dagen, vejret er stadig fint. El-
len Marie skal jo komme d. 21 hvor Henning 
så tager hjem og skal til Island for at fiske 
sammen med Jess og Niels. Så skal E.M. og 
jeg hygge og måske have ild i dankortet.

D.20/07-2011
Dagen blev brugt til at rengøre båden og 
rydde op så E.M. kunne være her. Henning 
fik pakket sine ting, og så blev grillen tændt 
sammen med mange sejlere.

D.21/07-2011
E.M. kom kl. 7.30 om morgenen, lige til mor-
genmaden, hun havde været tidligt oppe. 

Henning kørte så hjem så nu er vi 2 quinder 
i Tango. Vi slappede af hele dagen og fik en 
lille lur om eftermiddagen.

D.22/07-2011
Det regner, men vi måtte ud og handle, vi fik 
købt så rigeligt så nu klarer vi os. Vi ved at 
den forbandede regn bliver ved et par dage, 
men vi håber på et besøg på et museum 
onsdag aften hvor der er noget festlighed. En 
bytur skulle det også gerne blive til. Vi håber 
på at vejret bliver bedre. 

D.23/07-2011
Selv om det regnede gik vi alligevel en tur 
ud i byen. Vi spiste frokost et lille hyggeligt 
sted, og solen kom da frem, men nu kl. 18.30 
regner det igen. Vi håber.

D. 24-25-26-27-28-29.
Jeg har ikke fået skrevet, men E.M. og jeg 
havde en hyggelig uge. Vi forkælede os selv 
lidt, med frokost på forskellige steder, og et 
par aftener spiste vi på en dejlig restaurant i 
havnen. Vi nåede også at få lidt solskin, Hen-
ning kom sidst på eftermiddagen, og E.M. 
kørte så til Sønderjylland på familiebesøg. Så 
hurtigt kan en uge gå når man har det godt. 

D. 14/08-2011
Nu er vi så hjemme, efter en sommer som 
ikke bød på mange solskinstimer. Vi var 
på hjemvejen i Snaptun og besøgte Ulla og 
Peter Altenborg i deres nye hus, et meget 
dejligt hus, lige ned til vandet.

Jeg har ikke været flittig til at skrive i år, vi 
må håbe at andre har fået den samme ide så 
der kommer nogle beretninger i Sejlrenden.

Hilsen Kaptajninden i TANGO 
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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.

Pensum
Der undervises efter det af Søfartsstyrelsen 
fastlagte pensum som kan findes på: 
http://www.sofartsstyrelsen.dk/Si-
teCollectionDocuments/SOF/Uddan-
nelse/Uddannelsesplaner/Uddplan_
Duelighedspr%C3%B8ve-motorpasning.pdf

Sted
Aalborg Sejlklubs klubhus på Skydebanevej 
i 9000 Aalborg og i værkstedet hos Aalborg 
Marinemotor på Bådebyggervej 11, 9000 
Aalborg

Duelighedsbevis i Motorpasning 
i Aalborg Sejlklub 

Start
Mandag den 23.01.2012 

Tidspunkt        
Mandage fra kl. 18.30 – ca. 21.30. Der holdes 
vinterferie i uge 8

Antal lektioner 
21 lektioner à ca. 45 minutter

Om kurset
Kurset er en blanding af en teoretisk gen-
nemgang af pensum, men der lægges meget 
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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.

vægt på ”hands on”, hvor underviseren tager 
forskellige motordele med i undervisnings-
lokalet. Ca. 2 aftener vil foregå i værkstedet, 
hvor deltagerne bliver sat til at løse konkrete 
opgaver på mindre motorer, som typisk 
findes i en lystbåd.

Eksamen
Deltagerne får mulighed for at gå til eksa-
men. Denne afholdes formentligt en gang i 
april 2012 et passende sted i Aalborg.

Deltagere
Min 12 deltagere og maks. 20 deltagere
 
Underviser
Martin Lund Jensen. Martin er uddannet 
maskinarbejder og skibsmekanikker, befaren 
skibsassistent og motorpasser. Har siden 
1998 rejst i hele verden og lavet tekniske 
skibsinstallationer. Han driver på 12. år 
autoriseret Volvo Penta, Yanmar- og Vetus-
værksted. Martin har tidligere undervist på 
et tilsvarende kursus. 
   
Pris
895 kr. pr. deltager. Dette beløb dækker ale-

ne undervisningen i det teoretiske pensum. 
Du skal forvente udgifter til undervisnings-
materiale i størrelsesordenen ca. 450 kr. 
Ønsker du at gå til eksamen, skal der betales 
et eksamensgebyr på p.t. 390 kr.

Tilmelding: 
Til René Ladiges -  udelukkende pr. mail: na-
ver29@gmail.com med følgende oplysninger: 
navn, mail, telefonnummer og postadresse. 
Du må også kontakte René på telefon 
29827215. Tilmeldingerne registreres efter 
først til mølle princippet. 

Deadline
Mandag den 09.01.2012. 

Aflysning
Hvis der ikke mandag den 09.01.2012 er 
tilmeldt mindst 12 deltagere, aflyses forløbet. 

Betaling
Kursusgebyret opkræves via AS’s kasserer. 
Betalingsfrist 16.01.2012. Er kursusgebyret 
indbetalt på AS’s konto, har deltagerne ingen 
mulighed for refusion.

Støt	vore	annoncører!

Sidst på foråret vil vi i Nibe Sejlklub afholde 
et mini motor/strøm kursus.

Specielt  
for piger i Nibe Sejlklub

Kurset vil blive annonceret på vor hjem-
meside og  via mail.

Bestyrelsen.
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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)

Optagning af både

Først havde man en aftale med et kranfirma, 
men pludselig havde man ingen aftale. Så 
kunne gode råd være dyre, men heldigvis 
var der en vognmand i nabolaget der kunne 
træde til.

Da P. Rise fra St. Restrup så kom igang, 
gik det hele på samlebånd, som man også 
tydeligt kan se på det nederste billede.

Alt gik som det skulle, alle både der skulle 
på land, kom på land.


