
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 Sejlklubs Venner

Formand
Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Sekretær
Lis Nielsen
lis55nielsen@hotmail.com 

Kasserer
Lene Åbom 2326 8786
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 4070 6946
michael.steglich@orionpharma.com

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

Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2013
Nr. 1 - deadline 15. januar 2013

udkommer ultimo januar 2013
Nr. 2 - deadline 15. marts 2013

udkommer medio april 2013
Nr. 3 - deadline 25. august 2013

udkommer primo september 2013
Nr. 4 - deadline 5. november 2013

udkommer ultimo november 2013
Næste blad 
udkommer ultimo januar 2013. 
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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

31/12  Nytårshilsen kl. 16.30 i klubhuset

År 2013

01/02  Kanalturen med Jonna og Jørgen

09/02  Regattaskydning

14/02  Test af redningsveste i Nibe Svømmebad

02/03  Tur til bådmesse i Fredericia 

07/03  Generalforsamling Havneforeningen

14/03  Generalforsamling Nibe Sejlklubs Venner

14/03  Generalforsamling Nibe Sejlklub
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Der bliver bruget rigtig mange arbejdsti-
mer på dette blad, og for mig som formand 
står denne arbejdsindsats ikke mål med 
resultatet.

For at gøre dette helt tydeligt, vil jeg prøve 
at fremstille arbejdsgangen i dette.

-Først skal der findes frem til, hvad bladet 
skal indeholde.

-Så skal der læses korrektur på artiklerne.
-Derefter skal de sendes til redaktøren til 

opsætning.
-Når bladet så er opsat skal det sendes 

til trykning. Det er den allernemmeste  op-
gave, da den foregår elektronisk, men inden 
da har Niels bruge mange timer på bladet. 
Timer der bl. a. bliver brugt på at ”vride” 
artikler ud af medlemmerne.

Bladet skal manuelt hentes i Aalborg 
efter trykningen og derefter påsættes etiket-
ter og sorteres i dem der skal sendes med 
frimærker/postes og dem der skal afleveres 
pr. bud. 

Budene i Nibe er bestyrelsen. 
Ser vi det hele fra en økonomisk betragt-

ning, så hænger ”Bladet” på dette område 
heller ikke sammen.  

Til sidst vil jeg blot lige nævne, at alt, 
hvad der foregår og har foregået omkring 
”Sejlrenden” er frivilligt og ulønnet arbejde 
bortset fra trykningen.

Vi vil i bestyrelsen bringe dette emne op på 
den kommende generalforsamling, hvor vi 
også vil fremlægge de økonomiske betragt-
ninger.

Er vi i Sejlklubben og tilstødende forenin-
ger ikke ved at være nået til det punkt, hvor 

Bestyrelsen har ordet

Så skal vi til det igen. 
Vi har ellers næsten lige uddelt det sidste 

blad og igen melder opgaverne sig, hvad skal 
der stå i bladet denne gang og hvem skal 
skrive det ?

Det er to  
virkelig gode spørgsmål
På en eller anden forunderlig måde har 
uskrevne indlæg til ”Sejlrenden” en for-
bløffende evne til at lande på formandens 
skrivebord. Ikke nok med, at de lander der, 
men med sig har de også en tendens til at 
give lidt dårlig samvittighed, fordi de ligger 
der og kalder:

Få nu skrevet noget til ”Sejlrenden”, der 
var deadline i sidste uge, og husk, det skal 
helst være informativt, velskrevet og lidt 
underholdende.

Nemt er det ikke, men skrives skal det 
ENDNU.

Ja, du læste rigtigt. Der står ENDNU.

Jeg vil derfor bruge denne spalteplads: 
Bestyrelsen har ordet til at fremføre min og 
bestyrelsen holdning til ”Sejlrenden”.

Sejlrenden er et medlemsblad for med-
lemmer af Nibe Sejlklub og Nibe Sejlklubs 
Venner samt en mulighed for Havneforenin-
gen for at komme med budskaber til deres 
medlemmer.

Hvem skriver til Sejlrenden?
Tager vi sommerens sejlerberetning ud af 
bladet og annonceringen af diverse general-
forsamlinger og referater fra disse, tja, så er 
der en meget lille del af bestyrelsen tilbage 
der aktivt skriver i bladet.

det er hjemmesiderne og det elektroniske 
medie der skal anvendes og opprioriteres ? 

Et er sikkert: ”Sejlrenden” er ved at sande 
til, og vi kan ikke bare – som den gravede 
sejlrende – betale os fra at holde den farbar 
(udgivet) i nuværende form 4 gange årligt. 
Det kan kun gøres med øget frivilligt arbejde 
og – ikke mindst – gode, spændende indlæg 
fra sejlklubbens medlemmer.

Med disse overvejelser omkring udgivelsen 
af ”Sejlrenden” i sin nuværende form vil jeg 

benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Igen i år vil det glæde os at se medlem-
mer og venner til årets sidste arrangement i 
klubhuset.

Det afvikles den 31. december kl. 16.30, 
hvor Nibe Sejlklub vil ønske alle 

ET GODT NYTÅR

Lene Åbom
Formand

Støt	vore	annoncører!
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son, der er ansvarlig for kassen. Kassen kan 
benyttes af alle, der færdes på havnen og 
som pludselig får brug for et stykke plaster 
m.v..

Lene Åbom
Formand
Nibe Sejlklub

Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn 
S/I afholder ordinær generalforsamling i 
Nibe Sejlklubs klubhus, Bryggen 67,  torsdag 
den 7. marts 2013 kl. 19.30.

Dagsorden i flg. vedtægterne for Havnefor-
eningen:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Regnskab til godkendelse år 2012
4.  Budget til godkendelse samt kontingent-

fastsættelse for år 2013
5.  Behandling af indkomne forslag 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.  Valg af 2 revisorer
9.  Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe 

Lystbådehavn S/I

10. Orientering fra og evt. forslag til Nibe 
Lystbådehavn S/I

12. Evt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam-
lingen til vedtagelse, skal være formanden i 
hænde senest den 14. Februar 2013.

Den endelige dagsorden, regnskab og 
budget vil blive annonceret på havnefor-
eningens hjemmeside www.nibe-havn.dk og 
ved opslag på havnekontoret 10 dage inden 
generalforsamlingen afholdes.

Havneforeningen vil efter generalforsam-
lingen være vært ved en bid brød og en øl 
eller vand.

På bestyrelsens vegne
Erik Møller
Formand

Generalforsamling i  
Havneforeningen

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklub

Ordinær generalforsamling afholdes i klub-
huset Bryggen 67, torsdag den 14. marts 
2013 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

for året 2012
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne for-

slag
6. Valg af næstformand
 På valg er Ole Friederich
7. Valg af kasserer
 På valg er Michael Steglich-Petersen
8. Valg af den øvrige bestyrelse
 På valg er:
 Søren Justesen (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 På valg er:

 Revisor: Jørgen Nygård
 Revisor: Jens Anton Røjen
 Revisorsuppleant: Michael Mogensen
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam-
lingen til vedtagelse, skal skriftligt være 
formanden for Nibe Sejlklub i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen afholdes.

D.v.s. senest den 28. februar 2013.
Forslag kan fremsendes via normal post 

eller via mail. 
Der vil fra formanden blive fremsendt 

bekræftelse på modtagelse. 

Den endelige dagsorden til generalforsamlin-
gen bekendtgøres på vor hjemmeside og ved 
opslag i klubhuset senest 8 dage før general-
forsamlingen. D.v.s. senest den 7. marts 2013.

Lene Åbom
Formand
Nibe Sejlklub 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.

Der er blevet anbragt en kasse med et be-
grænset udvalg af plaster og forbindingsstof-
fer i sejlerkøkkenet.

Kassen befinder sig i overskabene, og vi vil 
henstille til, at den forbliver der.

Skulle du mangle noget i kassen, så vil vi 
meget gerne vide det, da der ikke er en per-

Forbindstoffer og plaster
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
i klubhuset torsdag den 14. marts 2013 – 
kl. 18,30.

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskabsaflæggelse for året 2012
4.  Fastsættelse af kontingent for året 2013

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklubs Venner

5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsam-
lingen bedes sendt til formanden for Nibe 
Sejlklubs Venner senest 14 dage før.

Ole Friederich
FMD Nibe Sejlklubs Venner

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 9. februar. Kl. 9,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

eller på tilmeldingsliste i klubhuset

Birgitte Kold Andersen
98 34 19 22

Tilmelding senest 28. januar 2013 til:

Test af redningsveste i Nibe Svømmehal
torsdag den 14. februar 2013.
Kl. 19.45 skal vi være klar til at indtage bassinet. - Nærmere information kan findes på 
Nibe Sejlklubs hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk senere.
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Standerstrygning 2012

Som lovet i efterårets udgave af ”Sejlrenden”, 
kunne standerstrygningen i år godt blive lidt 
alternativt, for det hele havde snoet sig godt 
og grundigt sammen omkring linerne.

Der var i løbet af sensommeren mange 
forslag til, hvordan standeren skulle komme 
ned. Et af de helt luftige var, at vi nu bare 
skulle vente på lidt østenvind og så lidt 
vestenvind og til slut lidt østenvind igen og 
vupti, så skulle det hele nok gi’ sig og stande-
ren kunne komme ned på sædvanlig måde.

Alternativt var der de mere konkrete.
Et af disse kom helt uopfordret.
Min telefon ringede og en stemme sagde:
Lene du har et problem, som jeg gerne vil 

hjælpe din med at løse.
En modig mand tænkte jeg, men hvilket 

et at mine problemer/opgaver havde ved-

kommende tænkt sig at løse. Tankerne for’ 
i alle retninger, men samtalen blev hurtig 
konkret: Jeg vil hjælpe dig med at få stande-
ren ned til standerstrygningen.

Billederne taler vist for sig selv, hvordan 
standeren kom ned.

En stor tak til Lennart Olsson og hans 
initiativ.

Lene Åbom
Formand 
Nibe Sejlklub
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Bådmesse i Fredericia
Nibe Sejlklub vil i samarbejde med Nibe 
Sejlklubs Venner forsøge at arrangere en 
fælles bustur til bådmessen i Fredericia for 
begge foreninger.

Der afholdes bådmesse hen over 2 week-
ender. Det fremgår af deres hjemmeside, at 
rigtig mange forhandlere/udstillere allerede 
er tilmeldt.

Hvornår skal turen afvikles ?
Vi har bortvalgt weekenden den 22.-24. fe-
bruar, da denne er i forlængelse af vinterfe-
rieperioden for mange børnefamilier.

Den anden valgmulighed er 1. – 3. marts, 
hvorfor vi har valgt: 
lørdag den 2. marts 2013.

Vi vil meget gerne have et deltagertal på 
mindst 20 så vi kan leje en bus, men alt 

efter, hvor stor tilslutningen bliver, vil den 
mest praktiske køreform blive valgt.

Der vil under alle omstændigheder være en 
egenbetaling på et beskedent beløb til fortæ-
ring undervejs og indgangsbilletten. Beløbet 
forventes at være omkring kr. 200,-.

Er du/I interesseret i at deltage i denne dags-
udflugt, så vil jeg gerne have jeres tilmelding 
senest 1. februar 2013, så der er tid til at få 
alt det praktiske på plads inden ”udflugten”.

Tilmelding på mail: leneaabom@yahoo.dk

Lene Åbom Ole Friederich
Nibe Sejlklub Nibe Sejlklubs Venner
Formand Formand

Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

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

Efter standerstrygningen blev der uddelt 
diplomer til de fremmødte ungdomssejlere. 
Herefter trak alle ind i klubhuset, hvor menu-
en bestod af den populære ”standerplatte”, 
pølser med vand eller øl.



14 15

Lørdag den 3.  november havde Nibe Sejl-
klub i samarbejde med Havneforeningen 
planlagt en fælles arbejdsdag på havnen og i 
klubhuset.

Der skulle tømres, ryddes op, klargøres, 
males, betjenes, snakkes, køres på lossen  og 
en hel masse mere.

36 aktive mødte op. Et rigtig flot fremmøde. 
Køkkenholdet var velforberedt og stod klar 
med morgenkaffen inden arbejdsholdene 
med en sjakleder blev sat ind i deres arbejds-
område for dagen.

I Sejlklubben blev der endnu engang 
sorteret. Denne gang var det depoterne i jol-
leskuret det gik ud over. Nu er vi ved at være 
igennem hele klubhuset, så fremover ser det 
mere overskueligt ud. 

Undervisningsmateriale blev sorteret og 
alt, der var for gammelt blev kasseret.

Masser af hyldeplads er det blevet til og 
der er nu en opdeling af lagerpladsen til 

Sejlklubben, til juniorafdelingen og til Nibe 
Sejlklubs Venner.

Også loftet ind over baderummene blev 
tømt for en del fyldte papkasser. Ting som 
engang har været i brug, men som tiden nu 
er løbet fra. 

Et malerhold var også sat i arbejde. Der 
blev vasket ned og de hanebånd, der ikke 
blev malet i foråret blev nu malet, så hele 
klubhuset nu fremstår næste nymalet.

Midt i malerbøtter, rengøringsmidler og 
kasser, der skulle sorteres, havde køkkenhol-
det travlt under kyndig vejledning af Britta, 
så frokosten kunne stå klar og blive indtaget 
til tiden, inden sidste del af arbejdsdagen 
skulle bruges. Ved 15–tiden var vi alle ved at 
være færdige både ude og inde og en velfor-
tjent tår’ til halsen blev der derfor serveret. 

Tak til Nibe Sejlklubs Venner for tilskud til 
fortæringen.

Det blev en rigtig fin og udbytterig arbejds-
dag, hvor vi fik de planlagte jobs udført. 

Tak til alle de fremmødte. 

Lene  Åbom
Formand

Fælles arbejdsdag
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Kl. 18.30 åbner vi op for ENDNU en herlig 
aften i selskab med Jonna og Jørgen.

Denne aften vil de bringe os en tur til 
Kanaløerne i den engelske kanal.

Aftenen vil blive afviklet på dansk. 
Der vil IKKE være mulighed for at købe 

toldfrit, men der vil stadig kunne købes drik-
kevarer til fornuftige priser i baren.

Der vil også være mulighed for at købe en 
let anretning fra køkkenet.

Wikipedia
Historisk er øerne en del af Normandiet, 

Fredag den 1. februar skal 
vi mødes i fredagsbaren

men da den engelske konge mistede Nor-
mandiet i 1204, forblev Kanaløerne under 
engelsk herredømme. Øerne tilhører i dag 
den engelske krone, men er ikke en del af 
det Forenede Kongerige.

Også på dette område forventer vi, at Jonna 
og Jørgen vil hjælpe os med at finde ud af 
det rigtige svar.

På gensyn
Lene Åbom Ole Friederich
Nibe Sejlklub Nibe Sejlklubs Venner

De høje smalle huse i 
Dieppe ser ned på os ved 
lavvande

The white cliff, hvor den 
underjordiske kommando-
central befandt sig

NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, 
har Nibe Sejlklub fået 5 nye medlem-
mer.

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:

Rasmus Løvenstein Olsen
Simone Frattasi
Kurt Duhn
Helle Lykke Færch
Dorthe Thorslund Kjær
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Den 16. og 17. november 2012, afholdte 
dansk sejlunion klubkonference på Vingsted 
hotel og kursuscenter. Nibe sejlklub havde 
igen i år valgt at deltage med 2 deltagere, 
men med tætpakkede kalendere kunne det 
desværre kun blive til en deltager, der havde 
tid til at repræsentere Nibe Sejlklub, det blev 
undertegnede de var af sted.

Jeg havde på forhånd tilmeldt mig 4 
forskellige seminarier, som jeg ud fra pro-
grammet fandt interessant at høre lidt mere 
om. Efter indkvartering og velkomst ved 
Næstformand i DS Hans Natorp var det tid 
til 1. seminar. 

Sejlerakademi. 
Dansk Sejlunion har gennem længere tid 
arbejdet på at oprette et akademi for sejler 

på alle niveauer, med det mål at gøre sejlads 
til en livslang interesse/sport. Et af målene 
er at uddannelsesforløbene skal kvalitetssik-
res og ensartes således at den enkelte sejler 
skal kunne deltage i uddannelsesmodulerne 
i hvilken som helst sejlklub i hele landet 
der passer den enkelte sejler bedst. Det gør 
også at hver enkelt sejlklub ikke nødvendig-
vis skal kunne tilbyde fuldt pensum, men 
evt. samarbejde med nabosejlklubber om, i 
fællesskab at kunne tilbyde et fuldt kursus-
program. Mange af de store sejlklubber vil 
komme til at tilbyde det komplette kursus-
program. Det forventes at sejlerakademiet er 
klar til at starte i løbet af 2013.

Kursusprogrammet blev flot præsenteret 
og det virker til at man har fat i noget rigtig 
godt. Det er ikke en erstatning til duelig-

Klubkonference  
i Dansk Sejlunion

Kurser
(brutto/ønsker)

•  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

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
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Jeg kan på det varmeste anbefale jer at gå 
ind på Dansk Sejlunions hjemmeside og se 
powerpointsene fra foredraget, det er ikke 
som at høre hele foredraget, men det givet 
et indtryk af hvilket enormt arbejde der 
ligger bag og hvilken solstrålehistorie det er.     
http://www.sejlsport.dk/media/295178/
Klubkonference2012_oplæg_Klub%20Ha-
vanna.pdf

Til sidst vil jeg bare sige, det har været en 
meget spændende weekend og at vi bestemt 
skal være med igen til næste år, det vil være 
optimalt at være 2-3 stykker af sted, da der 
er så meget information og mange indtryk 
der skal vendes og lagres. Et tilbud til en 
kommende trænerkollega til Bo.

God jul fra ungdomsafdelingen.
Lars Poulsen

samarbejde. Et enormt arbejde resulterede i 
at der blev valgt 6 børn ud, som blev sat på 
et sejlerhold sammen med 4 børn fra sejl-
klubben som skulle være coates og støtteper-
soner for Havannabørnene. Forløbet skulle 
køre over 6 måneder og succeskriteriet var 
at 2 børn ville kunne fuldføre og modtage 
et sældiplom. Alle 6 børn fuldførte og havde 
fået styrket deres selvtillid så meget at de 
efter 6 måneder kunne indgå i en almindelig 
skoleklasse. En anden stor gevinst var at for-
ældrene pludselig vågnede op, da de kunne 
se deres børn faktisk kunne noget, det har 
givet så meget til børn og forældre. Som 
sidegevinst har det givet et arrangement i 
sejlklubben, som aldrig set før.

Oven på succesen er der nu lavet et fort-
sat forløb for ungerne og der er blevet afsat 
kommunale midler til at fortsætte og udvide 
projektet.

hedsbeviset men en mulighed for at forbedre 
teoretiske og praktiske færdigheder gennem 
hele ens sejlerliv.

Powerpoints fra foredraget kan ses på: 
http://www.sejlsport.dk/media/295244/
Klubkonference2012_oplæg_Sejlerakademi_
Tursejlads%20aktiviteter.pdf

2. indlæg var OL 2012 
OL sølvvinderen Jonas Høeg fortalte i en 
timelang beretning om forberedelserne op til 
OL 2012 og hele scenariet under legene. Jo-
nas er en meget underholdende og farverig 
foredragsholder. Det var meget spændende 
at høre om, hvilket arbejde og hvor mange 
mennesker der er involveret i hele teamet, 
og ikke mindst i hvilken helt utrolig detalje-
ringsgrad der arbejdes med materiellet på, 
for at kunne begå sig i toppen af verdenseli-
ten.

Så var første dag ved at være overstået, 
tilbage var festmiddagen, som blev indtaget 
under rimelig ro og orden, kun  forstyrret 
af Politiet som under desserten kom og 
informerede om at der, mens vi havde 
indtaget vores aftensmåltid, var blevet 
begået et mord på Vingstedcentret og at vi 
alle var under mistanke, en vagt var blevet 
fundet myrdet i et mødelokale ved siden af 
restauranten. Politiet bad os derfor om hjælp 
til opklarin gen, hvorefter hele selskabet blev 
delt op i 16 grupper, som derefter på skift 
var på gerningsstedet, ved retsmedicineren, i 
kriminalteknisk afdeling, for endelig til sidst 
at komme med hver vores bud på hvem der 
var morderen. Til orientering var jeg på hold 
med drabschef fra Hellerup, så vores gruppe 
havde selvfølgelig regnet ud at det var en 
kollega til vagten som sammen med dræbtes 
kone stod bag drabet, for derefter at stikke af 
med livsforsikringen.

Derefter var der hyggeligt samvær i baren.

Lørdag den 17. november
Efter morgenmaden var jeg til foredrag om 

aldersrelateret træning- hvorfor.
Et interessant foredrag om Dansk Sejluni-

ons 255 siders store udgivelse Aldersrelateret 
træning i sejlsport – AKT for børn og unge, 
8-25 år. 

Bogen består af to hovedafsnit: 
- Sejlsport for alle (8-15 år) handler om sejl-

sport for børn og unge på alle niveauer.
- Kurs mod eliten (15-25 år) handler om 

vejen til sejler på topniveau.

Bogen er et hjælperedskab til at holde en rød 
tråd i undervisningen i ungdomsafdelingen. 
Diplomsejlerskolen, som vi Nibe Sejlklub 
bruger, er taget direkte ud af ATKen, så vi 
har nu fået et redskab mere til at udvikle 
vores træning i en bedre og mere strukture-
ret retning.

Tre hovedformål for diplomsejlerskolen:
- At få træningen og dermed sejlerne til at 

fokusere på færdigheder frem for kapsej-
ladsresultater.

- At motivere sejlerne via konstant og trin-
vis udvikling af deres færdigheder

- At sikre trænerne et konkret og fremad-
rettet redskab i deres løbende trænings-
planlægning

Alt i alt et spændende foredrag, som er svært 
at blive færdig med, da spørgelysten var 
stor fra deltagerne - alle havde hver sit syn 
på hvordan en træningsaften skal strikkes 
sammen.

Sidste indlæg som jeg var inde at høre var 
intet mindre end fantastisk, et meget varmt 
og følelsesladet foredrag om 6 unge menne-
sker fra Klub Havanna. Klub Havanna er et 
værested for adhd-børn, autister og psykisk 
syge børn og unge, som er opgivet af det 
”normale” skolesystem og af deres forældre 
som ikke magter opgaven. I ungdomsafde-
lingen i Sejlklubben Køge bugt er der en 
ildsjæl som ønsker at klubben skal tage et 
socialt ansvar og som har lagt et helt utroligt 
arbejde i at få komune, skolesystem, Klub 
Havanna og sejlklubben Køge bugt til at 
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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.

I år gik sommerturen til Stockholm.
En frisk nogle gange hård vind fra sydvest 

sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Lim-
fjorden over Grenå og Helsingør til Svane-
møllen i København.

Herfra sejlede vi gennem Falsterbokana-
len til Ystad, som virkede så bekendt pga af 
de mange Wallanderkrimier på TV.

I Ystad vågnede vi til dis og svag vind, 
gik en tur i byen om formiddagen og fandt 
nogle af gerningsstederne fra TV-serien.

Ved frokosttid lettede disen, og vinden 
friskede op, det var tid at sejle.

Ud for Kåseberg var vinden så frisk, at vi 

tænkte på at rebe. Det gik helt af sig selv, 
faldet gik løs ved faldbarmen, og storsejlet lå 
på dækket. Vi fik en behagelig sejlads videre 
til Simrishamn.

Efter aftensmaden gik der nogle timer, 
inden faldet var på plads igen. Yngste mand 
måtte i toppen af masten. Vore første be-
stræbelser på at undgå en mastetur under-
holdt hele havnen.

Vi ville hellere op på en bar og se EM-
finale i fodbold end at være centrum  for 
den store opmærksomhed.

Vi  sejlede mod Karlskrona, for at få en 
behageligere tur fri for plat læns, ændrede vi 

Vi siger ikke vi er bedst 
- blot vi sælger mest- blot vi - blot vi - blot vi 

Med over 40 års erfaring i lokalområdet er det 
ingen tilfældighed - vi kender hver en krog i 
området og ved hvad ejendommen skal koste.

Kildegade 31A  ·  9240 Nibe  ·  924@edc.dk  ·  Tlf. 98 35 25 55  ·  www.edc.dk/nibe

Danebo, Nibe

Nibe

Husk - vi har åbent

alle ugens 7 dage

Christian H. 
Skriver

Michael Møller Margit 
Kjærsgaard

Claus Sørensen Ny medarbejder

Lis Kristines sommertur  
til Stockholm 2012
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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 2013.

kurs til Hanø, hvor Lis Kristine gik i havn i 
høj medløbende sø.

Næste dag nåede vi Karlskrona, hvor vi 
skulle vente på fruen, som nu havde fået 
ferie. Hun kom med toget fra Aalborg.

Havnen var fyldt op af en finsk eskadre 
af store og nye både, som var på fællestur til 
Hanøbugten.

Vinden var i nordøst, ikke den bedste ret-
ning op gennem Kalmarsund. Vi sejlede ud 
til Torshamn for at vente på gunstig vind.

Dagen efter var der slet ingen vind, 
men tæt tåge, som vi før har oplevet ved 
Hanøbugten. Ved middagstid listede vi af 
sted i håb om, at tågen ville lette, det skete 
desværre ikke, så vi havde en nervepirrende 
tur til den gamle dansk-svenske grænseby 
Kristianopel.

Næste dag gik vinden i sydvest, og vi fik 
en fin sejltur op gennem Kalmarsund med 
stop i Mønsterås.

På vej nordpå gennem skærgården anløb 
vi Vestervig og Arkøsund. Vejret var ustabilt 
med mange byger inde over land, vindret-
ningen god. Sidste stop inden Stockholm er 
Skansholmen på Mørkø.

I Sødertælje måtte vi vente længe på sluse 
og bro. Det betød, at vi kom til Wasahamnen 
i Stockholm om aftenen, og der var ingen 
ledige pladser.

Vi sejlede til Kastelholmen 200 meter 
derfra, her lå vi til næste morgen. Da vi så 
en båd sejle, smuttede vi ind i havnen og tog 
den ledige plads.

De næste dage gik med at være turist i 
Stockholm. En dag cyklede vi rundt i byen, 
en dag gik vi rundt i centrum, og en dag var 
vi til jubilæumsmarathon, det var 100 års 
dagen for OL-løbet i 1912.

Yngste søn skulle tilbage til studiet i 
Manchester, vi bestemte, at vi ville sejle ned 
over Mysingen til Nynæshamn, hvorfra han 
kunne tage toget til Arlanda.

I Nynæshamn skulle de fejre 100året for 
OL med et veteranstævne, så havnen ville 
snart blive lukket for tilfældige gæster.

I stedet for at sejle sydpå omkring Land-
sort, ville vi prøve, om smutvejen gennem 
Dragets Kanal stadig kunne bruges. Ifølge 
det elektroniske søkort var der kun 1,50 
meter, det var heldigvis forkert, der var 2 
meters dybde.

Vi sejlede til Broken en udehavn for 
Nykøping Sejlklub, hyggeligt sted med store 
stimer af helt, som desværre ikke ville bide 
på krogen.

Vi skulle have ældste søn ombord og 
skulle bestemme os for, om vi ville syd om 
hjem, eller vi ville gennem Gøtakanalen. 
Han skulle vide det inden, han bestilte billet.

Det ustadige vejr gjorde, at vi tog Gøtaka-
nalen trods den høje pris 7200 kroner, hel-
digvis svenske.

Vi ville tage den med ro.
Alligevel blev vi fanget af lidt stress, kunne 

vi ikke lige nå en sluse mere...
Det gik godt med at sluse, vi ved efterhån-

den hvordan. En lang fortøjning gennem en 



26 27

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

havnekontoret@nibe-havn.dk
www.nibe-havn.dk
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blok i stævnen som skipper halede ind på 
spillet og en lodret fast fortøjning agter, som 
passede sig selv.

Der var ikke mange både i kanalen, allige-
vel blev der ventetid ved Bergs sluser og ved 
Bohrenshult pga turistbådene.

Vi følte os så meget hjemme i kanalsejl-
lads, at vi ikke fik læst brochuren, dermed 
overså vi bestemmelsen om, at turistbådene 
med to trut kunne bestemme, at vi passe-
rede hinanden styrbord mod styrbord. Da vi 
lå forrest af fire sejlbåde, havde en vinkende 
og råbende mand ombord på turistbåden 
Wilhelm Tham travlt med at få os over i den 
anden side af kanalen.

I Tåtorp forklarede en  slusevagt, at vi ville 
møde en passagerbåd ved Lanthøgen, som vi 
skulle passere med en halv meters afstand. 
Det ville fruen ikke være med til. Jeg måtte 
trække længere ud mod siden med det resul-
tat, at vi hoppede på stenene på bunden.

Da vi nåede Sjøtorp ved Vænern, sejlede 
vi straks ud af kanalen og videre til den hyg-
gelige by Mariestad.

Næste dag tog vi Vænern i et hug til Væ-
nersborg, motorsejlads hele vejen.

Så gik turen gennem Trollhættan til Gøte-
borg i stærk medstrøm på elven. Sommerens 
regn gjorde da lidt gavn.

Vi skulle møde Caroline, som havde sejlet 
rundt i Bohuslen. I Lillabommen mødte vi 
også Solsikken fra Nibe, som havde været i 
Dalsland og Vænern

Alle nibefolkene spiste på kinesisk restau-
rant og udvekslede gode ideer.

Vi nød et par dage i Gøteborg, inden vi 
sejlede hjem via Sæby. Heldigvis nåede vi 

lige gennem Limfjordbroen, inden den gik i 
stykker.

En hurtig tur til Stocholm, hverken den 
første eller den sidste. Skærgården er char-
merende, med mange gode naturhavne, som 
vi ikke besøgte i år. Turen kan varieres på 
mange måder.

Vi har prøvet at sejle syd om Sverige 
begge veje, kanalen begge veje og som i år en 
kombination. Hvis man kombinerer, hvilken 
vej skal man så vælge kanalen?

Fordelen ved at tage kanalen fra vest mod 
øst, modsat vores rute i år, er, at de store 
Trollhættansluser løfter båden mange meter 
på en nem måde, og man får en behagelig 
tur over Vænern i sydvestlig vind. Er det en 
sommer med den vindretning, betales prisen 
for behageligheden, når turen går hjemad 
ned gennem Kalmarsund, over Hanøbugten 
og rundt om Sandhammeren i modvind.

Beretningen kan også læses på hjemmesiden 
www.nibe-sejlklub.dk under ”sejlerberetnin-
ger”. Her er der også gode billeder fra turen. 
Beretningerne på hjemmesiden kan også 
bruges som inspiration til kommende års 
ferietur.


