
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
Lars Andersen (2. suppl.) 9835 1351
larsandersen@deloitte.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Søren Justesen  4077 6133
justesen@dlgtele.dk

Klaus Søe  6060 2591
soe@mail.tele.dk

Jan Bolis  2872 8095
tdcjan@hotmail.com

Lars Poulsen 2559 5584
lars@ncogruppen.dk

Suppleanter
1. Jørn Grønhøj

j.groenhoej@mail.dk

2. Lars Andersen
larsandersen@deloitte.dk

Nibe Sejlklub Venner

Formand
Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Sekretær
Lis Nielsen
lis55nielsen@hotmail.com 

Kasserer
Lene Åbom 
leneaabom@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem/indkøber
Birgitte Kold Andersen 
kold@kabelmail.dk

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

Næste blad 
udkommer ultimo november 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 2012

20/10  Standerstrygning 

26/10  Åbning af Ole’s bar 

03/11  Arbejdsdag på havnen og i klubhuset 

13/11  Kursustilbud:  
Valg og vedligeholdelse af sejl.

20/11  Kursustilbud: Rep. af glasfiberskader 

31/12  Nytårshilsen kl. 16.30 i klubhuset
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ikke haft kloakproblemer, så hvorfor opstod 
dette problem ?

Kloakkerne har derfor fået et eftersyn. - 
Det viser sig, at der på et tidspunkt er blevet 
lavet en fedtsepareringstank, (eller hvad en 
sådan kaldes for) som med års intervaller 
skal tømmes. - Det er vist aldrig sket, hvor-
for kloakken var fyldt op med gammelt fedt.

Dette er nu fjernet, og vi må så bare 
håbe, at fremtidige bestyrelser også vil sørge 
for at få gammelt fedt renset ud af  kloak-
kerne.

Ja, det er dejligt at være formand for Nibe 
Sejlklub ”og alene hjemme”. Det er et job 
med mange forskellige udfordringer.

Andre opgaver er også blevet løst denne 
sommer i klubhuset.

Den gamle opvaskemaskine er blevet 
skiftet ud og vi har nu fået en, der er noget 
mere brugervenlig og støjsvag.

Der vil blive udarbejdet en brugermanu-
al, som vil blive placeret i køkkenet. Manua-
len til den gamle maskine, som er at finde 
på hjemmesiden under leje af klubhuset vil 
blive fjernet og den nye sat ind.

Sommeren var også planlagt til at få 
vore borde/bænke ordnet med en omgang 
GORI. Men de dage, hvor der var tid, reg-
nede det. - Så det projekt er udsat til næste 
forår.

Sidste efterår fik vi ordnet jolleskuret og 
rigtig meget ubrugeligt, som bare stod til in-
gen nytte, blev fjernet. Det var en rigtig fin 
eftermiddag, hvor vi var fælles om opgaven 
og mange timer tog det ikke.

Men der er stadig opgaver, der skal løses 
i klubhuset.

Depoterne i jolleskuret skal ses efter og 

Bestyrelsen har ordet

Igen er det blevet tid til at pakke sommeren 
væk. I år er det ikke så svært for sommeren 
har næsten ikke været eksisterende i Nibe 
Havn og omkring Sejlklubben. 

Men det vil blive en sommer, jeg som 
formand for Nibe Sejlklub sent vil glemme.

Gæstesejlere har vi ikke haft mange af, 
men de der har været her, og har brugt vore 
faciliteter i klubhuset, har alle rost de reno-
veringer, vi fik foretaget først på sommeren.

Specielt har sejlerne været glade for vort 
nye køkken og den nye service vi har tilbudt 
i år med service i skabene.

Men alt har ikke været rosenrødt i og 
omkring klubhuset denne sommer.

I Bededagsferien var klubhuset udlånt, og 
så skete det, ingen ønsker skal ske, når man 
står midt i en stor familiefest.

Kloakkerne stoppede. - Ingen tegninger 
over kloakeringen var at opdrive på en hel-
ligdag. - Ring til en ”ven” tænkte jeg, men 
alle vennerne var til diverse familiefester 
eller blot bortrejst, og ingen af de tilbage-
blevne anede, hvor brøndene var placeret. 
Oprensningen af kloakken måtte derfor 
foretages indefra toiletterne, så de blev pu-
stet/spulet igennem indefra og ud, hvorfor 
oprensningen ikke kunne løses tilfredsstil-
lende.

Hvor sjovt er det lige at få en slamsuger 
med spuleslanger trukket gennem festlokalet 
under desserten !! - Det er sådan en familie-
fest man sent glemmer.

14 dage efter til en ny familiefest skete det 
så igen, men denne gang havde vi fundet 
brøndene, og kloaksystemet blev spulet igen-
nem den rigtige vej.

Klubhuset har igennem rigtig mange år 

sorteres, så det hele bliver mere overskueligt.
Og så har vi endnu et ømt punkt !!!!
Loftet i klubhuset er fyldt til bristepunktet 

med papkasser med ting, der ikke har været 
i anvendelse i lange lange tider.

Jeg vil derfor henlede opmærksomheden 
på, at der er planlagt en fælles arbejdsdag  
med havnen den 3. november, hvor der skal 
ordnes store og små opgaver. Arbejdsdagen 
er beskrevet inde i bladet.

I juniorafdelingen har der også været 
travlhed denne sommer. Der er lavet stativer 
til optimistjollerne og der er blevet sejlet 
rigtig meget i de nye TERA-joller.

Men beklageligvis har vi skullet sige farvel 
til vor juniortræner Krestian. Det beklager 
vi meget, men skulle Krestian få lyst til at 
deltage igen, så skal han være meget velkom-
men.

Så derfor kære medlemmer i Nibe Sejl-
klub: - Vi mangler en hjælpetræner !!!!

4 juniorsejlere var med på sommercamp i 
Aalborg Sejlklub. Det kan der læses mere om 
inde i bladet.

I starten af september inviterede junior-
afdelingen til kapsejlads. Det var med meget 
kort tidsfrist. Der var meget lille tilslutning, 
ja den var nærmest usynlig fra vore med-
lemmer.

Arrangementet blev afviklet med hjælp 
fra forældrene og en retfærdig Erik Møller 
som dommer.

Vor opbakning til en kapsejlads med de 
unge sejlere, det bør vi bakke op omkring, så 
det kan og skal vi gøre bedre næste sommer.

Lene Åbom
Formand

Oles Bar
Nye kræfter skal til at tage over i bestyrelsen.

Jeg vil derfor som formand for Nibe Sejlklub benytte denne lejlighed til at 
sige  tak til den tidligere bestyrelse for et  flot stykke frivilligt arbejde til glæde 
for Nibe Sejlklub’s medlemmer.

Derfor tak til 

Erik Møller, tidl. formand
Ellen Nielsen, tidl. sekretær
Ole Asp, tidl. kasserer

TAK for et flot stykke foreningsarbejde gennem mange år.

Lene Åbom
Formand
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Hvorfor skulle den første dag med stiv ku-
ling lige falde sammen med vor eksamen i 
praktisk sejlads lørdag den 22. september?

Vejret så ellers rimeligt ud tidligt på 
morgenen, men allerede da vor censor Per 
Hansen sejlede ud med 1. hold og Margre-
the fulgte efter med hold nr. 2, således der 
kunne skiftes ude på fjorden, så det hele helt 
anderledes ud.

Vejret udviklede sig. Første hold knoklede 
for at vise, hvad de havde lært, selv om de 
under undervisningsforløbet ikke havde 
været ude i så hårdt vejr. 

Blæsten blev bare ved med at tage til i 
styrke, selv om vejrudsigten sagde noget 
andet, og det viste sig rimelig hurtigt, at 
det ikke var egnede forhold at aflægge flere 
prøver under, for urutinerede sejlere. 

Strøm og vindforhold gjorde det umuligt 
at skifte besætninger sikkert ude på fjorden, 
hvorfor censor med besætning valgte at 
returnere til Nibe Havn i skolebåden IB sam-
men med Margrethe. 

Et er et søkort at forstå, noget andet …  
Hvordan er det nu lige man gør. Lær 
både teori og praksis på sejlerskolen og 
Nibe Sejlklubs skolebåd IB.

Den teoretiske del til  
Duelighedsbevis 2012/13
”Et er et søkort at forstå ….” Men hvordan er 
det nu lige man gør? Lær at sejle – også med 
søkort og passer.

Instruktør: Lars Bro 

Tilmelding: Lene Åbom tlf. 2326 8786 eller 
e-mail: leneaabom@yahoo.dk

Tilmeldingsfrist: Fredag den 2. november 
2012

Eksamen i praktisk sejlads

Resten af de praktiske prøver blev afviklet 
inde i havnen, men selv her var der vind og 
strømforhold, som kursisterne ikke tidligere 
havde prøvet at sejle under.

Det er efterhånden blevet en tradition 
at starte eksamensdagen i praktisk sejlads 
i klubhuset med morgenmad og afslutte 
med frokost. Det blev der ikke lavet om på, 
hvorfor kursisterne og undervisere under 
frokosten kunne modtage det glade budskab, 
at alle kursister havde bestået, men dog med 
en lille løftet pegefinger fra censor:

”Kære kursister, I skal huske at bruge eg-
net sejlertøj i forhold til vejr og vind, da der 
ikke findes varmestuer ude på havet, hvor 
man lige kan smutte ind i.” 

Fra Nibe Sejlklub skal der lyde et tillykke 
til alle kursister med vel overstået eksamen i 
praktisk sejlads.

Lene og Søren
Nibe Sejlklub 
Sejlerskole

Sejlerskolen

Tid/ Sted: Nibe Sejlklub, klubhuset. Hver 
onsdag kl. 19.00 - 21.00. 
Undervisningen foregår over ca. 18 aftener 
med opstart onsdag den 14. november 2012.  

Prøve: 16. marts 2013.

Pris: Medlemmer af Nibe Sejlklub kr. 850,00.
Prisen er exkl. prøvegebyr (ca. kr. 200,-) og 
udgift til lærebog. 
1 års medlemskab af Nibe Sejlklub koster kr. 
600,-.

Nibe Sejlklub
Sejlerskolen

Som noget nyt kan vi denne vinter tilbyde 
vore medlemmer et kursus i, hvordan man 
selv kan reparere småskader på båden med 
et godt resultat.

Tid: Tirsdag den 20. november 2012 kl. 
18.30 – 20.00
Sted: Sejlklubben

Max. deltagerantal: 15.
Betaling: kr. 25,-

Glasfiberkursus

Tilmelding til:
Lene Åbom 2326 8786 eller  
leneaabom@yahoo.dk
 
Overstiger deltagerantallet 15 vil der blive 
oprettet en venteliste og kurset vil blive 
gentaget på et senere tidspunkt.

Kurset afviklet i samarbejde med Hempel.

Nibe Sejlklub
Bestyrelsen
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Igen i år skal vi have ryddet op ude og inde, 
hvorfor Havneforeningen og Nibe Sejlklub 
indkalder til en fælles arbejdsdag.

Tid: 3. november kl. 09.00

Sted: Nibe Sejlklub

Efter morgenmaden vil der blive orienteret 
om arbejdsopgaverne, og der vil blive opret-
tet arbejdshold.

Ca. kl. 13.00 vil der bliver serveret frokost i 
Sejlklubbens lokaler.

Arbejdsdag på Nibe Lyst-
bådehavn og i Sejlklubben 
den 3. november 2012

Ca. kl. 16.00 vil vi afslutte med en fyraftens-
øl/vand.

Til dette arrangement har vi brug for tilmel-
dinger, så de planlagte aktiviteter og antal 
tilmeldte kan være i overensstemmelse med 
hinanden.

Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2012

Tilmelding kan ske til:
Havnefoged Torkild Gade 9835 3025
Formand for Nibe Sejlklub Lene Åbom  
2326 8786

Kursustilbud til vore medlemmer

Valg og  
vedligeholdelse af sejl
Tid: Tirsdag den 13. november 2012 kl. 19.00 
– Ca. 20.30

Sted: Sejlklubben

Ikke noget max. deltagerantal 
Tilmelding ikke nødvendigt

Underviser: Michael Olesen 
                 
Kurset afviklet i samarbejde med Elvstrøm 
Sails

Nibe Sejlklub
Bestyrelsen

Kom og vær med til en hygge-
lig arbejdslørdag på Nibe Havn 
og i Nibe Sejlklub. Disse bille-
der er fra tidligere arbejdslør-
dage. - Ud over muligheden for 
at skabe nye sociale relationer, 
er dette frivillige arbejde også 
med til at holde omkostnin-
gerne nede, og hermed undgå 
unødvendige kontingentstig-
ninger i foreningerne.
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Sommercamp  
hos Aalborg Sejlklub  
Vi havde i den først uge af børnenes som-
merferie 3 unger af sted på sommercamp. 
Ungerne havde de tre terajoller, en fevajolle, 
en optimistjolle samt følgebåden med. Det 
var en blæsende omgang, alle børnene fik 
helt sikkert flyttet nogle grænser, også lidt 
mere end sjovt var. Christoffer fik sin helt 
egen grund lige ud for restauranten på 
Egholm, Jacob prøvede at flytte Egholm lidt 
mod nord og Cecillie demonstrerede på sin 
helt egen måde, hvordan man med toppen 
af masten tager bundprøver af havnebas-
sinet. Men der var heldigvis flest af de gode 

oplevelser. Der blev spillet meget vandpolo 
og leget på havnen. Om aftenen blev der 
hygget med filmaften den ene og bowlingtur 
den anden aften. Det var nogle rigtig sjove 
dage og nogle meget trætte børn, vi kunne 
hente hjem efter endt camp, men også lidt 
ærgerlig over, at det allerede var overstået.

Sommerens gang  
i ungdomsafdelingen
Vi har ligesom alle andre sejlere været lidt 
ramt af det kedelige sommervejr, men det er 
nogle seje børn, som flere gange har været 
de eneste sejlere, som har vovet sig ud i 
vejret om onsdagen. Efter turen til Aalborg, 

har vi lært at rebe sejlene på terajollerne, så 
de bliver meget lettere at tumle og nu kan 
jollerne faktisk gå ud i rigtig meget vind. 

Kapsejlads i sejlklubben
Børnene er gentagne gange blevet spurgt 
af diverse voksne sejlere, om ikke de gav en 
tur i en af jollerne? Det var bare pudsigt, at 
spørgsmålene som regel blev stillet, når der 
ikke var risiko for, at der blev sagt ja. Men 
juniorafdelingen tog dog alligevel udfordrin-
gen op. Derfor kom der sidst på sommeren 
en ”grusom” udfordringen: TORM Enkel 
Kapsejlads. Ungerne udfordrede resten af 
sejlklubben til en dyst på mod og evner. Vi 
var lidt sent ude med indbydelsen, nogen si-
ger, at det var derfor, at INGEN tilmeldte sig. 
Andre siger, det var vejret. Børnene har deres 
helt egen udlægning og formentlig rigtige 
årsag: Der var ingen der turde. 

Vi afviklede alligevel kapsejladsen med 
Erik Møller som kapsejladsleder og dom-
mer og med træner samt forældre som 
modstandere. Det blev et par blæsende og 
våde timer, for en enkelt voksen markant 
mere våd end alle øvrige deltagere. Overalt 
vinder af konkurrencen blev ungdomssejler 
Jacob Poulsen. Bare for at fjerne den ene af 
undskyldningerne, så kan vi hermed med-
dele, at dysten gentages næste år i august 
måned. Dysten vil blive annonceret i løbet af 
foråret, så der bliver god tid til at sætte kryds 
i kalenderen og gå i skarp træning.

Trænersituationen
Vi har i år været lidt hårde ved Bo, da han 
har været meget alene om trænegerningen, 
vi er opmærksom på i bestyrelsen, at det 
ikke er en holdbar situation, og at vi risikerer 
at slide Bo op på den måde, så derfor:        

Er der en, som går med ønsket om at 
være en del af trænerteamet sammen 
med Bo, vil vi rigtig gerne høre fra dig.         

Du kan henvende dig til Lars Poulsen fra 
bestyrelsen, og vi vil i samarbejde med Nibe 
Sejlklub finde frem til, hvad du har brug for 

at uddannelse m.v., for at få en kompetent 
uddannelse for at kunne deltage/varetage 
træneropgaven.

Bestyrelsen i Nibe Sejlklub og ungdoms-
afdelingen vil gerne rette en tak til Bo og 
de hjælpsomme forældre for året der er 
gået. Uden jer var der ingen ungdomsaf-
deling.

Lars Poulsen
Bestyrelsen

Sommeren 2012 i ungdoms-
afdelingen i Nibe sejlklub

Den store kapsejlads
Kaj Holm har indsendt et indlæg med gode 
billeder og kommentarer fra juniorafdelin-
gens kapsejlads.

Billedserien er lagt på sejlklubbens hjem-
meside www.nibe-sejlklub.dk og her vises et 
lille udpluk.
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jer mange af vore medlemmer at have travlt 
med diverse juleforberedelser incl. frokoster. 

Derfor har bestyrelsen valgt at arrangere 
mindst 2 forstærkede fredagsaftener i de 
mørke vintermåneder efter nytår, hvor bl.a. 
indgår Jørgen og Jonnas rejsebeskrivelse fra 
sommertogtet og en ”Martha” aften.

Vi håber på en stor tilslutning til fredags-
baren og modtager meget gerne forslag til 
kommende arrangementer.

Bestyrelsen
Ole’s Bar

Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

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

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?

NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, 
har Nibe Sejlklub fået 11 nye med-
lemmer.

Vi håber at se jer til klubbens 
arrange menter, hvor der er rig 
mulighed for at lære klubbens øvrige 
medlemmer at kende.

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

Kirsten Carøe Klitgaard og Michael Worm.
Jens Tovgaard.
Jan og Lena Laursen.
Hannah Marlene Holm og Bo Bjerrum.
Mona Heisenberg og John Nielsen.
Mette og Jørgen Rosenkilde.

Den nye bestyrelse i Nibe Sejlklubs Venner 
skal i gang med at passe og pleje vore med-
lemmer med åbningen af fredagsbaren. 

Baren åbner 1. gang i år fredag den 26. 
oktober og igen i år med hyggelige med-
lemmer bag og foran bardisken.  Og til at 
fremme den gode stemning har vi besluttet 
at fastholde de meget favorable barpriser og 
yderligere at forstærke nogle baraftener med 
lidt spisning og relevant oplysende under-
holdning.

I november har Nibe Sejlklub arrangeret 2 
aftener med kursustilbud, og i december ple-

FUNDET
Kassen med polergrej, som blev efterlyst i sidste nummer af Sejlrenden er kommet 
hjem igen.

Indholdet er intakt, så nu er der igen nok til mange fremtidige polertimer på IB.
Tak til den, der bragte det tilbage.

Lene Åbom
Formand

OLE’S BAR
Efteråret er ofte ensbetydende med blæse-
vejr. Nu er det især vigtigt at fortøjningerne 
er i orden, hvis din båd stadig er i vandet. 
Ikke noget med gamle tynde reb.

Et er skaderne på egen båd, dersom 
uheldet er ude, men tænk på nabobåden!

Fortøjninger Forsikringen dækker ikke skader op-
stået grundet manglende omhu!

I Sejlrenden nr. 3 2011 på siderne 9, 11 
og 22 kan du læse meget mere om krav 
til fortøjninger. Find bladet på hjemme-
siden.
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HUSK at behandle  
andres ting med respekt

når masterne igen skal ind i masteskuret.

Alt skal mærkes tydeligt med  
bådpladsnummer samt navn og adresse.

Skt. Hans 2012 blev våd, og 
kom til at stå i paraplyernes 
tegn.
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Onsdag den 13. juli.  Pinnø (Solustholmen)
Nattevinden blev nu mere østlig, og vi fik 
megen uro i vigen. Heldigvis havde jeg lagt 
en line ud, som tog de værste ryk i båden og 
aflastede hækankeret en smule. Selv om vin-
den vækkede os klokken 4, blev vi liggende 
til klokken 8.30. Vinden drejede igen mod 
nordøst, og vi fik mere ro.

Caroline ankom inden frokost. Lis serve-
rede en dejlig frokost i solskin i cockpittet, og 
champagnepropperne sprang over Solust-
holmen.

Jeg fik en masse gaver og opringninger. 
Givtigt at blive 60. Eftermiddagskaffen tog 
vi på toppen af klippen. Lis samlede også en 
lagkage deroppe.

Klokken 19.32 var det slut med efter-
middagskaffen. Vi balancerer ned ad de 
stejle klippesider til båden for at vaske op, 
senere var vi igen oppe på klippen for at se 
solnedgang over Skagerak. Fin dag efter min 
mening.

Torsdag den 14. juli.  Pinnö- Fjellbacka
Vejrudsigten lovede opfriskende vind i efter-
middag – så vi ville sejle forholdsvis tidligt 
mod Fjellbacka.

Vinden var sidevind ind i vigen ... Først 
stod vi på grunden. Så kunne jeg ikke få an-
keret fri. Da jeg satte båden i bakgear, for at 
få det fri, hev jeg en svensker ud af kahytten.

Han må have bundet ankerlinen om tåen. 
Ankeret havde han kastet over vores line ...

Carolines skipper hjalp ham med at holde 
stævnen, så han kunne slække linen til hæk-
ankeret, så vi kunne komme fri. En fin tur i 
den morgenstille skærgard.

I Fjellbacka var alt tilsyneladende optaget. 

Men efter et par runder var der pludselig to 
pladser.

Sikken hurlumhej der var her sammenlig-
net med naturhavnen, der havde været vores 
tilholdssted de sidste to nætter.

Fjellbacka er noget særligt. Det høje klip-
pebjerg rejser sig som en væg bag ved bebyg-
gelsen, hvide huse og røde fiskeskure.

Fredag den 15. juli.  Fjellbacka
Sønnerne, som skal besøge os for at fejre 
min fødselsdag, sendte en sms, da de kom på 
færgen. Ved firetiden om morgenen sendte 
de en sms fra parkeringspladsen i Fjellbacka.

Jeg kiggede ud af lugen i regnvejr, i den 
stille, lyse nat hørte jeg, de kom snakkende 
ned af bakken mod Jernhandelen. De fandt 
hurtigt båden og køjen. De sov til klokken 
10. Det regnede lidt endnu.

Dagen gik med snak, lang middagssøvn 
og min gave en i-pad. Aftensmaden blev 
kæmpe bøffer.

Lørdag den 16. juli.  Fjellbacka
Vi stod op til dejligt vejr, gik i bad og kiggede 
os lidt rundt i havnen. Efter frokost besteg 
vi bjerget, Vetteberget, med den flotte udsigt 
over havnen i Fjellbacka og tog et genkik i 
Kungsklyftan.

På badeholmen havde søredningstjene-
sten loppemarked, musik og kaffe med med 
blødt brød, så vi slap for at lave eftermid-
dagskaffe selv.

Klokken 18 kom middagsgæsterne fra 
Caroline, vi bød på kirsebær og champagne. 
Klokken 19 gik vi på Gallären, den kendte 
restaurant ved havnen, der har skiftet det 
lyseblå træværk ud med gult. Vi spiste en 3 

Lis Kristines sommertur  
til Bohuslen 2011 (fortsat fra nr 2-2012)

Standeren bliver taget ned og dermed starter 
vinterhalvåret i Nibe Sejlklub.

Lørdag den 20/10 2012

Kl.: 13.00 - ?

Ved klubhuset.

Hvordan vi får standeren ned i år er lidt 
af en udfordring, da flaglinen er sprunget 
og har viklet sig godt og grundigt omkring 
stander og mast.

Standerstrygning

Nibe Sejlklub glæder sig til at se rigtig 
mange af vore medlemmer denne eftermid-
dag til en måske alternativ standerstrygning.

Bestyrelsen
Nibe Sejlklub
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vi fik en fin plads i centrum. Vi handlede, 
købte bl.a. en ny forsyning af blåbærsyltetøj 
og fiskeboller.

Alsang på fæstningen om aftenen, som 
blev optaget til norsk tv2. -Alsang på Gren-
sen- kaldte de det. Vi fik fribilletter af en 
flink pige. På vej tilbage til havnen, kunne vi 
nyde den storslåede udsigt.

Vi kunne ikke bruge havnens wc, da vi 
ikke kunne finde en havnevært, som havde 
de nødvendige kort.

Torsdag den 21. juli. Halden -Strömstad
Jeg stod op før otte og lavede morgenkaffe. 
Lis kom listende lidt efter.

Jeg fyldte vand på båden og gjorde klar til 
afgang. Vi nåede aldrig at møde havnevær-
ten, fik aldrig noget wc-kort og sparede de 
beskedne havnepenge på 100 kroner.

Ventede med afgang, indtil den tætte tåge 
i indsejlingen var lettet.

Vi havde strømmen imod på vejen  ud, 
som vi havde haft den imod på vejen ind.

af en pontonbro, og fik selv to både udenpå. 
Heldigvis nåede vi at få strøm. Ingen var 
sejlet herfra.

Det blæste fra syd, men solen skinnede.
Handlede i Tempo op ad bakken og gik 

en tur rundt i byen. Det var for svært at få 
cyklerne i land.

For nogle år siden gik vi nogle kilometer 
ind på land til kirkekoncert.

En fiskerkutter landede rejer. Når de var 
kogt, afkøledes de ved et bad i havnebassi- 
net !!!

Onsdag den 20. juli.  Resö - Halden
Vi tog tidligt fra Resö. Den inderste nord-
mand skulle afsted.

Skærgården mellem Havstenssund og 
Kosterfjorden skiller sig ud fra den øvrige 
skærgård i Nordbohuslen. Her er mere grønt 
og landligt.

Det blev en dag for motor i svag vind op 
over Kosterfjorden og Singelfjorden under 
Svinesundbroen ind til Halden i Norge, hvor 

Mandag den 18. juli.   
Grebbestad – Havstenssund
Regnvejr, så det tog tid at komme op. Vi var 
først klar til at sejle klokken 11. Vi sejlede 
stille og roligt til Havstenssund i tiltagende 
vind.

Lå langsskibs ved fiskehandelen, hvor Lis 
købte fiskefrikadeller til 22 kroner stykket.

Cyklerne kom i land, og vi cyklede rundt 
om den lille by. Bag os lå en dansk Opus 34 
med nogle smarte cykler, som ikke fylder ret 
meget, og de er nemme at samle. Vore cykler 
fra Aldi er svære at håndtere, når de skal 
ned i kistebænken.

Tirsdag den 19. juli. Havstenssund- Resö
Vi havde haft teltet slået op, meget heldigt, 
for vi vågnede tidligt ved voldsom regn. Vi 
sejlede den korte tur til Resös overfyldte 
havn.

Det er et sted, vi holder af at besøge. Hav-
nen har stadig nogle aktive fiskere.

Vi lå udenpå en norsk sejlbåd for enden 

retters menu på terassen. Efter middagen 
rundede vi den gode dag af i cockpitteltet 
med kaffe, chokolade og cognac.

Søndag den 17. juli. Fjellbacka- Grebbestad
Stod op i tørvejr, lidt imod forventning. Sø-
ren og Anders sejlede med mig til Grebbe-
stad, mens Lis kørte dertil i citroenen.

Vi havde en fin sejltur. Vi fandt en god 
plads, som ovenikøbet var 100 kr billigere 
end pladserne på den anden side af havnen 
ved spisestederne. Anders hentede en kylling 
til frokost, og et godt brød havde han også 
skaffet.

Herefter regnede det hele tiden – i store 
mængder. Vi sendte drengene af sted lidt i 
tre med en stor madpakke.

Anders regnede med at komme tilbage 
om en uge uden bil. Han ville helst have, at 
vi på det tidspunkt lå i Strömstad, pga. gode 
trafikforbindelser fra Göteborg.
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Støt 
vore

annoncører

•  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

TANDLÆGE

Jens P. Holm
TANDLÆGEHUSET

Mellemgade 13 C, Nibe

HELPROTESER . DELPROTESER
KRONER . BROER . IMPLANTATER

TELEFON 98 35 36 99
www.nettand.dk

Lis var usikker på vejrudsigten, så vi sej-
lede foreløbig til Strömstad.

I Strömstad var der mod forventning 
mange ledige pladser, da vi kom. Vi valgte 
at ligge langskibs i yderhavnen, håbede på, 
at det var mere fredeligt end i inderhavnen, 
hvor vi  har tilbragt søvnløse nætter pga 
festende nordmænd. I løbet af 10 minutter 
lykkedes det os at få strøm.

Sms fra Caroline, de var på vej til Ström-
stad fra Kosterøerne, hvor de havde ligget i 
naturhavn i nat.

I havnen var der megen trafik af små 
motorbåde fra Norge, de var kun i havn kort 
tid for at handle. Når de var uheldige, nåede 
havnevagterne at opkræve dagafgift.

Fredag en 22. juli.  Strömstad
Regnvejr hele formiddagen. Vi kiggede på 
Anders` rejsemuligheder. Snakkede med 
ham om eftermiddagen. Det endte med, at 
han tog bilen til Frederikshavn.

Midt på eftermiddagen hørte vi om 
tragedien i Oslo og på Utøya. Efterhånden 
viste det sig at være værre end først antaget. 
Trygget stemning i havnen, hvor der næsten 
kun var nordmænd.

Vi fiskede om aftenen, jeg fangede en 
masse småtorsk. Cyklede en tur rundt i 
byen.

Lørdag den 23.juli. Strömstad.
Vågnede op til chokerende dødstal fra Utøya 
og kraftig regn.

Anders kom som planlagt med bussen. Lis 
hentede ham på stationen.

Skipperkonen på Caroline var handicap-
pet med dårlig arm efter et fald på klip-
perne. Efter hjemkomsten til Nibe viste det 
sig, at armen var brækket!!

Om aftenen var der et hyggeligt kalas om-
bord på Caroline, hvor den yngre besætning 
havde lavet noget af menuen.

Søndag den 24.juli. Stömstad- ankerplads
Vi stod op til bygevejr og vind fra sydvest 

7-11 meter i sekundet. Vi var lidt i tvivl, om 
vi skulle sejle i dag. Egentlig var vejret jo 
dårligere end i går. Badet var koldt..

Hen på eftermiddagen aftalte vi med 
Caroline at sejle ud til en vig få sømil fra 
Strömstad.

Vi fandt en fin plads, klipperne var des-
værre meget glatte, så det blev en kort tur på 
land. Vi fiskede, Jonas på Caroline fangede et 
par torsk.

Mandag den 25.juli.  Ankerplads ved  
Strömstad- Sannäs
Stod op til koldere vejr. Vi sejlede lidt før 
Caroline med kurs mod Sannäs en lille havn 
i Sannäsfjorden øst for Havstenssund. Regn-
vejr det meste af turen.

Jeg fiskede ned over Kosterfjorden, på en 
line fangede jeg 20 makrel på en time, en 
masse hoppede af.

Sannäs er en lille øde havn, men der er 
strøm, vand og bad.

Caroline kom en times tid efter os. Jonas 
havde også fanget  makrel!

De fik nogle af vore makrelfileter til røg-
ning i ABU-ovnen.

Vi stegte makrel til frokost i regnvejr 
i cockpittet for at undgå at få for megen 
makrelos i kahytten. Vi spiste så mange, at vi 
blev dårlige. Det regnede og regnede.

I havnen fik Jonas øje på nogle kæmpe 
multe.

De bed ikke på noget. Vi kom til at tænke 
på Sørens fenderfinger i Hadsund Lystbåde-
havn for mange år siden.

Han fiskede efter mult i mørket og fik 
krogen i fingeren. Vi måtte til lægen for at få 
krogen ud. Lægen brugte en skævbider fra 
værktøjskassen, så kunne jeg også have fået 
krogen ud. Forbindingen lignede en fender.

Tirsdag den 26.juli.  Sannäs- Havneholmen.
Vi satte kursen mod Havneholmen/Sku-
teholmen yderst i skærgården vest for 
Fjellbacka. På turen sejler vi tæt forbi Ingrid 
Bergmanns sommerhus på skæret Dann-
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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
Henning Pedersen og  
Elisabeth Østergaard Madsen
restaurantbryggennibe@gmail.com

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.

holmen.Vi fandt en fin plads, da vi ankom. 
Caroline kom lidt senere. I løbet af dagen 
ankom ca 30 både til denne fine naturhavn.

Om aftenen fik vi sun-downer på klippen 
i koldt, klart vejr.

En kæmpe Beneteau med mange unge 
mænd ombord, maste sig ind på siden af 
os, de viste sig at være vældig flinke trods 
sørøverflaget i masten.

Onsdag den 27.juli.  
Havneholmen- Grundsund.
Vi var klar til afgang klokken ni.

Kom fri af en stor nordmands anker ved 
en listig manøvre med Lis Kristine.

Det gik for motor og sejl i yderskær-
gården ned til Sotenkanalen og videre til 
Grundsund i solrigt, køligt vejr. Vi fandt en 
fin plads med hækanker.

Da vi senere gik en tur på den anden side 
af kanalhavnen, så vi, at en svensker fangede 
vort anker i en vending i den lavvandede 

havn. Jeg måtte tilbage for at stramme 
ankerlinen op, mens Lis og Anders købte 
ind. Caroline sejlede til Kungshamn med en 
besætning, som skulle afmønstre.

Vi lavede makrelfiskefrikadeller. Vi havde 
nu spist makrel nok - ikke mere fiskeri efter 
dem.

Torsdag den 28.juli.   
Grundsund – Hälsöen i Stigfjorden
I begyndelsen på dagens tur var der ikke 
mange både, men efter Gullholmen, var der 
voldsom trængsel. Vi blev enige om at sejle 
ind i Stigfjorden mellem Orust og Tjörn. 
Straks fred og ro, vi fandt en udmærket plads 
ved Hälsöen. Først med hækanker, men 
med en del besvær fik vi båden til at ligge 
langskibs.

Derefter var der underholdning. - Et 
svensk par prøvede alle muligheder, inden 
de opgav og sejlede videre.

Så kom der to motorbåde-uha. - Amerika-
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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 2012.

nere på den ene og svenskere på den anden 
- Der blev brugt bovpropel til den allerstør-
ste guldmedalje. - Jeg hjalp ...

Da amerikaneren fik stævnen i land, 
sagde svenskeren  til ham, at han havde 
glemt at smide hækankeret. Det gjorde han 
så - lodret ned.

Fredag den 29.juli. Hälsöen- Öckerö, Björkö
Vågnede allerede halv syv efter en rolig nat.

Vi spiste morgenmad og gjorde klar til 
afgang. Gled stille væk fra klippen for sejl 
uden at starte motoren.

Rigtig fint vejr, hurtigt helt vindstille, og vi 
startede motoren. Først ved indsejlingen til 
Marstrand kom der vind til sejlene. Vinden 
tiltog, og det blev en frisk, god tur ned til 
Öckerö. Efter at vi havde været der 5 minut-
ter, syntes vi, der var for kedeligt og sejlede 
over til Björkö. En af fordelene ved skærgår-
den er de korte distancer.

Vi gik en tur på øen og købte ind til 
aftensmaden.

Nicholsonbåden, hvis skipper vi snak-
kede med i går i naturhavnen, sejlede forbi 
Björkö. De skulle ikke i havn. Han var fra 
Sønderborg og havde kun betalt havnepenge 
3 gange på en to måneders tur til Oslo.

Lørdag den 30.juli.  Björkö- Långedrag
Stod op til en smuk morgen, klokken 6 hørte 
vi de første danske både sejle, de skulle nok 
langt ned ad kysten. Ferien lakkede mod 
enden. Vi diskuterede lidt dagens rejsemål.

Da vi sejlede over indsejlingen til Göte-
borg mod Långedrag, friskede vinden en del 
op.

Masser af plads i havnen.
I Långedrag er toiletter og badeforhold 

virkelig blevet opgraderet. Vi har ikke været 
her siden 1992, hvor vi ankom dagen efter, 
Danmark havde vundet EM-guld.

Vi tog sporvognen ind til Göteborg.
Vi stod af på Masthugstorvet og gik gen-

nem Haga til Nordstan. Lis så på en halv 
snes tøjbutikker. Købte først noget, da hun 

var på egen hånd i Nordstan. En blå kjole.
Lun aften.
På havnerestauranten var der bryllup, 

masser af glade gæster.
På aftenturen så vi på sejlerskolens både. 

En 62 fods Farr kunne lejes for 14000 + 
moms for 5 timer.

Søndag den 31. juli.  Långedrag- Østerby.
Sejlede ud af havnen ved nitiden til Tist-
larne, den sydligste gruppe af småøer i 
skærgården, mod Østerby, hvor vi var ved 
tretiden, havblik det meste af dagen, så vi så 
en masse marsvin.

Vi lå som nummer 4 langskibs i havnen. 
Inderste båd fra Nordsjælland ønskede, vi 
skulle finde et andet sted. Han skulle sejle 
tidligt i morgen, og derfor ville han, at de tre 
både skulle bytte plads senere på aftenen. 
Jeg mente ikke, det kunne betyde noget, vi 
skulle nok deltage i rokaden.

Meget lunere, DMI sagde, der kunne 
forventes kraftige byger over Jylland.

Vi gik i seng uden at have flyttet båden. 
Fruen på inderste båd sagde til Lis, at de ville 
sejle klokken 7. Ikke et problem for os.

Mandag den 1. august.  Østerby- Sæby.
Vi stod tidligt op og var ude af havnen ti 
minutter i syv.

Modvind til Nordre Rønner, derefter sej-
lede vi med sejl i et par timer. Vi var i Sæby 
ved 11 tiden.

Jeg ordnede cyklerne, så Anders og Lis 
kunne cykle til Frederikshavn efter bilen.

Berlingoens bremser sad fast, jeg fik dem 
repareret med hjælp fra en lokal fritidsfisker, 
en af den slags folk, der kunne lidt af hvert 
og som findes i enhver havn.

Tirsdag den 2. august.  Sæby – Hals
Vi sejlede fra Sæby i svag, nordøstlig vind. 
Ved Lyngså blev vinden sydøstlig og noget 
kraftigere. Fin sejlads 5-6 knob sydpå.

Ved Hals Barre friskede vinden.
Lis, som havde taget bilen, modtog os på 
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Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

havnekontoret@nibe-havn.dk
www.nibe-havn.dk
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Lister er fremlagt i vaskerummet.

Vi starter alle dage kl. 08.00.

Det er meget vigtigt at der på listen, skrives telefonnummer på 
i tilfælde af dårligt vejr/aflysning.

Fælles optagning 2012

molen med besked fra den aktive havnefo-
ged om, hvor vi kunne finde en plads.

Inden Lis Kristine vendte hjem fra årets 
sommertur, tog vi lige en smut til Mariager 
Fjord, og jeg tog en tur rundt om Mors med 
Søren, der var blevet færdig med sit feriejob.

Vi havde været heldige med valg af ferie-
sted i år. Vejret var bedre end på den tyske 

østersøkyst, som i første omgang var mit 
forslag, da vi planlagde sommeren.

Hele beretningen kan læses på hjemmesiden 
www.nibe-sejlklub.dk under ”sejlerberetnin-
ger”. Her er der også gode billeder fra turen. 
Beretningen fra Lis Kristines sommertur 2012 
til Stockholm er også lagt på hjemmesiden 
nu, og kan også bruges til inspiration til næ-
ste års ferietur.

Fredag den 19. oktober.

Lørdag den 20. oktober. (Skibe	over	5.	tons	kun	denne	dag)

Fredag den 26. oktober

Mvh.
Havnekontoret
Torkild Gade
98353025

HUSK at
behandle andres ting med respekt

når masterne igen skal ind i masteskuret.
Alt skal mærkes tydeligt 

med bådpladsnummer samt navn og adresse.


