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BESTYRELSEN HAR ORDET  
Kære Sejlere…  

Afslutningen af dette års sejlsæson har indfundet sig og i skrivende stund 

falder ørket på idt o  efter iddage … de ørke vi teraft er er hverdag 
og kun erindringerne om blandt andet årets sejlsæson står tilbage. En sæson 

som nok mest af alt, vil blive husket som en af de mest blæsende i Nibe 

Sejlklubs historie.  

Dette gav alle sejlere og i særdeleshed vores sejlerskole en række udfordringer 

med at komme på fjorden. Heldigvis fik vi nogle rigtig gode sensommerdage 

med fint vejr, således at også vores elever kom igennem årets pensum med 

diplomer til følge.  

Dette år har ud over sommerens vejrmæssige udfordringer budt på nye 

udfordringer i Nibe Sejlklub, herunder implementering af vores nye struktur, 

som vi håber på kan give sejlklubben et løft og en energi til at bære klubben 

mod nye ambitiøse mål og ikke mindst engagere flere af vores medlemmer til 

at deltage i de mange spændende opgaver i Nibe Sejlklub.  

Derfor arbejdes også intenst med udarbejdelse af en 2020 plan, som vil blive 

offentliggjort til generalforsamlingen 2016. Målet er ud fra visioner, at opstille 

delmål for de kommende år.   
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Sejlrenden har haft trange kår de seneste år, men næste år er det dog sikkert, 

at den udkommer to gange, d.150416 og d.150916. Alle er meget velkomne til 

at bringe indslag om løst og fast og meget gerne historier og billeder fra 

sommerens mange udflugter, korte som lange. Deadline for indlevering til PR 

- udvalget er henholdsvis d.01-04-16 og d.01-09-16.  

På trods af sommerens luner, har Nibe Havn haft rekord i antallet af 

overnattende gæster, som en følge af tilmelding til frihavnsordningen. Dette 

har vi i Nibe Sejlklub ikke kunnet undgå at bemærke. Vi har modtaget flere 

gæster end nogensinde og har da også måttet trække på tilsynsassistance fra 

havnen. Vi byder alle gæster velkommen til vores flotte havn, som i øvrigt af 

visit Danmark er blevet udvalgt som et af de flotteste steder i Danmark. 

En stille vind ved Aggersund, sidste søndag i september 

Herreturen 2015 
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Vi ser i Nibe Sejlklubs bestyrelse frem til et nyt og spændende år i Nibe Sejlklub 

med mange aktiviteter, som blandt andet kan findes i sejlklubbens kalender, 

der for 2016 er på plads.  

Der kan dog forekomme ændringer løbende, så derfor vil vi gerne opfordre 

vores medlemmer til at følge med på klubbens hjemmeside, hvor kalenderen 

opdateres. Tilsvarende vil nyheder, arrangementer mv. blive annonceret her. 

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne takke for året 2015 og ønske alle 

en rigtig God Jul og et Godt Nytår! 

Ruddi Kruse Mortensen, Formand 
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KLUBMESTER 2015 

Nibe Sejlklubs mandagssejladser 
Hermed en stor opfordring til at møde op om mandagen til de af jer, som 

endnu ikke har været med på vores mandagssejladser. Det er rigtigt sjovt og 

man lærer meget om sin egen båd. 

ALLE kan være med, det er på absolut begynderniveau. Skulle der være en 

skipper eller to i vores medlemsskare, som vil se det lidt an først, så er der altid 

plads som gast på en af bådene – bare mød op mandag kl. 18.30 første gang 

mandag den 2. maj 2016. Du kan også ringe til Lars Andersen på tlf. 61705351, 

så vil han koordinere. 

Vores erfaring er, at det er sjovt og lærerigt for alle at sejle sammen, da man 

får mange gode tips fra hinanden. Der er også den fantastiske sidegevinst, at 

vi lærer hinanden bedre at kende – det giver fællesskab i klubben. 

 

Mandagssejlads i måneskin 
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Hvordan er 2015 sæsonen så gået: 
Deltagerantallet er meget vigtigt, jo flere både på vandet jo sjovere. I løbet af 

2015 var vi 6-8 både på vandet hele 7 gange, og i efteråret havde vi et 

gennemsnit på 6 både pr. mandag. De mange både har givet gode, tætte 

dueller både forrest og bagerst i feltet. – og ikke mindst giver de mange 

både/kaptajner/gaster nogle hyggelige aftener i klubhuset, hvor aftenens 

sejlads bliver vendt og drejet i baren. 

Bestyrelsen er godt tilfreds med fremmødet til mandagssejladser, men vi har 

ambitioner om, at endnu flere af sejlklubbens medlemmer får denne 

fornøjelse med. 

Det hele handler som nævnt om at have det sjovt, men også lidt om at vinde. 

Derfor får I her det samlede resultat for hele 2015: 

 

Vores formand, Ruddi Mortensen, blev således klubmester i Nibe Sejlklub for 

andet år i træk – et stort tillykke til Ruddi. 
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Nye lystal til 2016 
Med det formål, at vi får tætte sejladser, har sejladsudvalget besluttet at 

korrigere lystallene frem mod 2016 sæsonen. Korrektionerne er sket rent 

matematisk ud fra resultaterne Mors rundt og ud fra mandagssejladserne i 

2015. Andet sted her på siden er indsat et skema, hvor de nye lystal for 2016 

fremgår. Som I kan se har 5 både fået højere lystal, og skal dermed sejle 

hurtigere for at opnå samme placering. 14 både har fået nedsat lystallet, og 

har dermed bedre muligheder for at blande sig i kampen om 

klubmesterskabet.  

Andre nyheder til 2016 
I 2015 kunne man max. opnå point i 10 sejladser. Dette ændres til 2016 til at 

man max. kan opnå point i 8 sejladser, da dette vil give mere kamp om 

klubmesterskabet. Tanken er stadig, at vi vil favorisere, at man mødet op 

mange gange, da førsteprioriteten er, at vi gerne vil have mange både på 

vandet, men omvendt skal man heller ikke kunne blive klubmester ved bare at 

deltage mange gange. 

I 2016 tæller Herreturen, Mors Rundt, med i klubmesterskabet. Da der 

traditionelt er mange både med på Herreturen, er der her mulighed for at 

score mange point. Endnu et god grund til at sejle med på Herreturen. 

For at variere sejladserne vil vi i løbet af 2016 eksperimentere med nye baner 

enkelte mandage, f.eks. prøve nogle lange ben helt over imod Gjøl. 

Det er en naturlov, at de store både næsten altid kommer først i mål, og de 

små både næsten altid kommer sidst i mål. Derfor arbejder vi også med planer 

o , at vi i lø et af  vil prøve ”harestart”, så åde e liver se dt afsted i 
forhold til lystal, med de langsomste både først, og den hurtigste båd til sidst, 

og så er det jo ellers bare om at komme først over målstregen uden nogen 

reg estykker agefter… 

Lars B. Andersen, Sejladsudvalget 
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31. december 2015 
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Rødt og grønt skilt   
Nibe Lystbådehavn har besluttet at 

udskifte/opsætte fri/optaget skilte på alle 

havnens pladser uden udgifter for pladshaver.  

Skiltet bliver således en del af bådpladsen og 

må ikke fjernes af pladshaver. Dette betyder, 

at alle eksisterende fri/optaget skilte 

afmonteres uanset type og alder. Disse vil blive 

gemt i en pose med pladsnummer, som kan 

afhentes ved havnefogeden eller blive anbragt i 

aktuelle pladshavers båd. 

Beslutningen er foretaget med det sigte, at 

fremstå som en gæstevenlig havn med et 

ensartet udtryk, hvor det er nemt og overskueligt for gæster, at få et overblik 

over ledige/optagede pladser.  

Ved fravær over et døgns varighed skiftes fra rødt til grøn. Ved ønske om en 

begrænset tidsperiode, kan der på det hvide felt noteres en dato for 

hjemkomst. Bemærk! skriv kun med en OH pen og ikke en permanent marker.  

 

 

 

 

 

 

Nibe Lystbådehavn er i 2015 blevet medlem af frihavnsordningen 

Frihavnssejlere betaler kr. 30,- i miljøafgift + evt. el-tilslutning kr. 20,- pr. døgn 

- max. periode 3 døgn. 
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Årets store begivenhed - herreturen Mors Rundt  
Den 25. – 27. september, står nok tydeligt for de fleste deltagere, idet der altid 

sker noget, som huskes. Referat som sådan skrives traditionelt ikke men for at 

få eventuelt nye bådejere/sejlere til at deltage, gives et kort – meget kort – 

resume.  

Åbenbart har antal både og mænd placeret sig i et stabilt leje, da der deltog 15 

både med 52 mand ombord.  

Fredag forlod de fleste Nibe Havn for at sejle til Thisted, hvor der i løbet af 

eftermiddagen og aftenen kom både dumpende ind. Nogle havde været i 

Løgstør havn for at spise frokost inden den sidste del af turen over Løgstør 

bredning, som foregik i frisk vest/nordvestlig vind med nogle kraftige pust 

indimellem. Nogle gæve sejlere tog turen på fulde gardiner over Løgstør 

Bredning mens andre nød frokosten under læ og på motor. 

 

Efter en rolig 

nat i Thisted 

inderhavn var 

alle klar til 

skippermøde 

kl. 9.00 og 

herefter gik 

det mod 

Vildsundbroen 

i en frisk vestlig 

vind og solskin.  

 

Alle både – de fleste - lå klar til at passere broen og da den gik op, og sejlene 

blev sat var kapsejladsen mod Doverodde begyndt.  
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Vinderen af første del af kapsejladsen blev Peter Nielsen i det gode skiv Kimbo, 

med følgende lige bagefter: Søren Justesen, Anders Bang, Erik Møller og 

Lennart Olsson. 

Frokosten blev indtaget og efter kort tid var alle klar til sejladsen til Nykøbing 

Mors. Vinden var stadig frisk fra vest og alle både kom godt af sted. Det gik 

strygende for alle bådene i den gode vind.  

Kapsejladsen var rimelig udramatisk og vinderen af anden del af kapsejladsen 

blev, Michael Steglich, med Ruddi Mortensen, Lars Andersen, Søren Justesen 

og Peter Nielsen på de næste pladser. 

I Nykøbing lå Margrete, der var sejlet syd om Mors for at møde de gæve sejlere 

der. Fadølsanlægget var skudt i gang og glæden blev stor da det viste sig at 

være vores høje Formand der var sponsor i anledning af sin runde dag – 

Genvalgt!!! 
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Efter et bad i sejlklubben og lidt mere snak gik turen til KFUM, hvor Skipper 

Labskovs blev serveret. Lapskovsen gled ned hvorefter der var 

præmieoverrækkelse for dagens kapsejladser. 

Sejladsudvalget havde kreeret et sindrigt system således at alle kunne være 

med på strenge men retfærdige vilkår. Som forventet/vanligt blev det atter en 

Bavaria der løb med sejren. 

Efter finregning blev resultatet for årets Mors Rundt: 
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Herefter gik man tidligt til køjs – der var måske en enkelt, der lige skulle have 

en øl mere – men alle skulle være friske til næste dags sejlads tilbage til Nibe i 

rigtig dejligt vejr med en agten for tværs. 

Igen en rigtig god tur der betyder meget for sammenholdet i Nibe Sejlklub  

Reservér allerede nu weekenden for 2016 – Den Sidste Hele Weekend i 

September!!.  

Lars B. Andersen, Sejladsudvalg  
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Vil du anbefale Nibe Sejlklub? 
Medlemmer af sportsklubber er det vigtigste aktiv i markedsføringen over for 

potentielle medlemmer.  

Markedsføring af Nibe Sejlklub tager som al anden markedsføring 

udgangspunkt i målgrupper, og har det formål at skabe interesse for sejlsports 

aktiviteter og Nibe Sejlklub. 

Overordnet set, så har vi to grupper som vi ønsker at komme i kontakt med. 

Potentielle medlemmer af sejlklubben og eksisterende medlemmer. 

Herudover selvfølgelig også mulige sponsorer og interessenter der påvirker 

klubbens drift. 

Derfor deltager Nibe Sejlklub blandt andet på Hanvens Dag og sender løbende 

artikler til Nibe Avis og andre trykte medier. Vores budskaber tager 

udgangspunkt i hele bredden af aktiviteter i Nibe Sejlklub og kommunikerer at 

vi består af både unge og modne medlemmer.  

Vores erfaring er, at vi sagtens kan tiltrække opmærksomhed og skabe 

interesse for sejlsporten og Nibe Sejlklub. Det er dog minimalt hvor mange der 

direkte bliver medlemmer af klubben som følge af omtalen. 

Årsagen er at det helt generelt er sådan, at det i sportsklubber er de 

eksisterende medlemmer der trækker nye medlemmer til. Sagt med andre ord, 

du er som medlem af Nibe Sejlklub den vigtigste markedsføring af klubben over 

for potentielle medlemmer. 

Den bedste anbefaling du kan give af sejlklubben, er at omtale de gode 

oplevelser du har i forbindelse med aktiviteterne. Brug også gerne de sociale 

meder som facebook og lignende.  

John Sohn, PR 
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Driftsudvalget 

Der har i år været en del opgaver dels med almindelig vedligeholdelse af 

udstyret til ungdomsafdelingen, men også en del forbedringer af klubbens 

installationer.  

Der er opsat ekstra el -stik i klubhus og jolleskur samt udskiftning af gl. kraftstik 

ved port, der er udskiftet vandhaner i begge køkkener. På toiletter er bruser 

og armaturer udskiftet, der er opsat nye servietholder og sæbedispensere 

samt ny ventilator. Dør til herre toilet er udskiftet. 

Kommende opgaver 

Borde og bænke skal males, stander skal repareres der er en del råd, den skal 

slibes og lakeres. 

Der er bevilget penge til nye flydebroer, som der påtænkes produceret i løbet 

af vinteren. 

Hjælp til at producerer flydebroer 

Der er behov for at nogle til at hjælpe med denne opgave, så hvis du har tid og 

lyst høre vi gerne fra dig. 

Vi er i øjeblikket kun 2 personer i driftsudvalget, vi kunne godt ønske os at der 

var flere der ville deltage i dette arbejde, så kom ud af busken, du vil blive taget 

vel imod. 

Kontakt bestyrelsen, på forhånd tak 
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Nibe Sejklubs ungdomsafdeling er på facebook 
Foråret/forsommeren startede med en overvældende stor fremgang af børn. 

Dette gav os e  del ”udfordri ger” i forhold til ko u ikatio  elle  åde 
trænere og forældre/børn. Dette resulterede i at vi lavede 2 facebook grupper. 

Den ene Gruppe bruger trænerne til at koordinere undervisning og praktiske 

info internt. Den anden gruppe har været en lukket gruppe til forældre og 

børn.  

Gruppen er blevet brugt til blandt andet at koordinere hvor mange børn der 

kom. Alle træninger er blevet lagt op som begivenheder, som man skulle 

tilmelde sig til. Derudover har vi hurtigt kunnet få beskeder ud til børnene – 

for eksempel at de skal huske ekstra varmt tøj – eller vi træner på land på grund 

af for meget vind.  

Vi har taget mange billeder på vores træning om torsdagene, men også fra 

vores mange arrangementer gennem året. 

So  forældre er det ikke altid så e t at følge ed fra ”sideli ie ”, so  det 
er til en fodboldkamp. Her hjælper det, når vi kan uploade billeder fra dagens 

træning på vores gruppe. Så kan forældrene se deres børn på vandet. 

Vi vil nu åbne gruppen – så alle kan se hvad vi laver. Vi håber at mange andre 

kan få glæde af de dejlige billeder af børnene på vandet.  

Mød os på facebook: Nibe Sejlklub – ungdomsafdelingen 

Mette Wolff Brinch Thomassen 

 

Husk - Nibe Sejlklub giver også mulighed for 

ægtefællemedlemsskab! 
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Sejlerskolen på hvide bølger 
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Rekordår for antal overnattende både i Nibe Lystbådehavn 2015 
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Klubsejlads hver mandag 
Vi vil alle gerne sejle noget mere - her er et lille skub til at komme mere på 

fjorden! 

Klubsejllads - hvornår 
Hver mandag fra og med maj til og med september (dog ingen sejlads i juli 

måned). Vi mødes i klubhuset kl. 18.30. Hver gang slutter vi med bådsnak og 

øl/vand i klubhuset. 

Hvem kan deltage 
Klubsejladsen er for ALLE, som ønsker at få flere sjove timer på vandet sammen 

med andre sejlerinteresserede. Der er ingen krav til sejlbådtype, størrelse eller 

besætning. At sejle om kap er utroligt lærerigt – både for nybegynderen og den 

mere erfarne sejler. 

Mandagssejlads er for alle størrelser – der reguleres for lystal 
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Hvor er banen 
Vi sejler to runder på en trekantbane, først med uret rundt og så mod uret 

rundt. Se punkt 1-7 samt billedet nedenfor: 

 

1. Sejladsen skydes i gang ca. kl. 19.05. Startlinjen er mellem 

anduvningsbøjerne og den første/sydligste midtfarvandsbøje i Nibe 

bredning. Bådene starter øst for denne linje. Startproceduren er således: 
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Der gives 4 korte trut i tågehornet 4 min før start. 3 korte trut 3 min før 

start. 2 korte trut 2 min før start. Ét kort trut 1 min før start, og startlinjen 

må først overskrides, når der afgives ét langt trut i tågehornet. 

2. Turen går herfra til den vestlige afmærkning (gul bøje er udlagt på N 

57*01,076 E 9*37,834) og  

3. Videre omkring sidste/nordligste midtfarvandsbøje ved Klitgård, 

4. Videre til den sydligste midtfarvandsbøje, som skal rundes med uret 

5. Tilbage til den sidste/nordligste midtfarvandsbøje, 

6. Videre til den vestlige gule afmærkning,  

7. Endelig er mål linjen gennem den røde og grønne anduvningsbøje ved 

sejlrenden ind til Nibe. 

Hvilke regler gælder 
A. Vi sejler efter de almindelige 

søfartsregler 

B. Ved middelvind over 10 m/s 

aflyses sejladsen som 

udgangspunkt 

C. Tiderne måles af båden som 

passerer mållinjen først, eller af 

en fra sejladsudvalget (Det 

henstilles til, at hver båd måler 

tid til båden foran og båden 

bagved) 

D. Eneste korrektionsfaktor er 

bådens lystal, som ganges på 

den sejlede/målte tid 

E. Der bliver opstillet en tabel med 

bådtype, bådnavn og skipper 

F. Klubmesteren kåres til standerstrygning, som den der opnår flest point. 

Der kan højst opnås point fra de 8 bedste sejladser i sæsonen. 

Vi håber på mange sejl på fjorden   Lars B. Andersen, Sejladsudvalget 
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Søsætning - Optagning 2016 
Fælles søsætning 2016 vil foregå på følgende dage: 
Onsdag d. 6. april.    Små både op til 6t   

Lørdag d. 9. april.     Store både   

Søndag d. 17. april.   Små både op til 6t 

Fredag d. 29. april.  Små både op til 6t 

Fælles optagning 2016 vil foregå på følgende dage: 
Lørdag d. 22. oktober      Små + store både.  

Onsdag d. 26. oktober     Små både op til 6t 

Fredag d. 28. oktober      Små både op til 6t  

Alle dage med start kl. 08.00 
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Tænk hvis det snart var mandag igen! 

  



  SEJLRENDEN 1:2015 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 24 af 42 

Nibe Sejlklubs facebook grupper 
Når du er blevet medlem af en gruppe, kan du 

let se eller slå foto og indslag op som så kan ses 

af gruppens øvrige deltagere.  
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Positiv vækst blandt vore ungdomssejlere 
Vi har de seneste år oplevet en rigtig positiv vækst i unge sejlere, faktisk så stor 

at vi har været på lånemarkedet ved dansk Sejlunion, hvor vi havde lånt 2 

ekstra Feva joller det meste af sidste sæson. Vi har besluttet at udvide vore 

flåde med 2 ynglingebåde i næste sæson, for at vi forsat har kapacitet og 

udfordrende både for ungerne.  

Vedrørende vores trænere så er vi fantastisk godt kørende vi har tre meget 

engageret trænere, som virkelig har fået sat struktur på undervisningen, både 

på vandet om sommeren, men ikke mindst vores vinterundervisningen, hvor 

der til mindste detalje er lavet undervisningsplaner og arrangementer for hele 

vinterhalvåret. Vi underviser efter dansk sejlunions diplomsejlerskole. 

Undervisningsprogrammet er 

bygget op i niveauer efter fire 

temaer Jeg kan , Jeg ved, Jeg tør 

samt Jeg har prøvet. De fire 

temaer går igennem i ti diplomer 

sæl, søløve, delfin og sejler 1 til 

sejler 7. Pensum for 

diplommerne er lavet sådan at 

sældiplomet er 

sommeraktiviteter, søløve er 

teori til vinteraktiviteter osv., så 

når der er gået 5 år og har 

gennem gået sejler 7, har vi givet 

ungerne rigtig gode og 

grundliggende sejlerevner. 

Pensum for de enkle diplommer 

kan i se på www.sejlsport.dk  søg 

på diplomsejlerskolen, eller kig 

forbi om torsdagen når vi er 

samlet til træning. 

http://www.sejlsport.dk/
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Rigtig gode ungdomstrænere 
Jeg vil gerne fremhæve at alt dette ingen gang havde i Nibe sejlklub hvis det 

ikke er for Benni, Mette og Heinrich som ligger en fantastisk stor indsats for at 

lave kompetente og spændende undervisningsaftener for ungerne.  

Benni er en meget erfaren sejler og har arbejdet med unge mennesker i klubliv 

i mange år, Benni kan trimme en sejlføring så alt hvad der kan hentes ud af 

vinden bliver omsat til fart i jollerne.  

Bennis ansvarsområde er de store og erfarne børn. 

Mette har en passion og entusiasme for at sejle som kun få, hun har selv sejlet 

jolle i Nibe som barn. Mette er også vores webmaster, hun styre vores 

Facebookgruppe.  

Mettes ansvarsområde er mellemgruppen. 

Heinrich har været med til at få ungdomsafdelingen op til hvad den er i dag, 

han har været med de sidste 4-5 år fra vi kun havde 5-6 børn at arbejde med. 

Heinrich har en fantastisk evne til at improvisere og tage fat hvor der er behov 

for det, så når vi stå med et vejr der vil det samme som os så kan han altid lige 

ryste noget ud af ærmet så det alligevel bliver en god aften.  

Heinrichs ansvarsområde er de helt små og begynderene. 

Nye projekter 
Vi har til den nye sæson sat 2 nye projekter i søen, for at involvere både små 

søskende og forældre i ungernes sejlsport.  

Vi starter krabbeskole op for børn fra 4 årsalderen hvor at hovedemner er 

tilvænning og tryghed ved vandet, vi skal se på krabber og andet kryb i vandet, 

prøve at være i vandet i svømmeveste og evt. våddragter samt generelt gode 

oplevelser ved det at aktivere sig på havnen.  
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For forældrene har vi indkøbt 2 supboards som vi håber kan lokke nogle 

forældre ud på vandet i stedet for passivt at stå utålmodigt på kajen og se 

ungerne sejle. 

Lars Poulsen, Ungdomsleder i Nibe sejlklub 
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Ekspert søges til Wiki opdatering 
I mands minde har Nibe Sejlklub anvendt en 

maskinskrevet ordliste over forskellige 

udtryk i skibsterminologien, til at indføre nye 

sejler på Sejlerskolen i de fagudtryk og 

begreber som anvendes på vandet. 

Ordlisten består af otte tætskrevne 

forklaringer til ord som – babystag, faldbarm, 

foran for tværs, kovs mlf. – der ikke er 

eskrevet på Wikipedia’s da ske udgave **.  

Nogle af ordene på ordlisten er allerede på 

Wikipedia, men hvis vi får alle ordene på 

listen så vil Nibe Sejlklub fremover kunne 

tilbyde eleverne ordlisten online. 

Har du lyst til at skrive Nibe Sejlklub og dig 

selv ind i online historiebøgerne som redaktør 

på udtryk og ord i skibsterminologien, så 

kontakt bestyrelsen i Nibe Sejlklub. 

 

 

Wikipedia’s da ske udgave lev på egy dt de  
1. februar 2002,  

kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia  

   

 

  

*Skrivemaskinen blev 

opfundet i 1865 af en 

dansker,  

kilde: 

https://da.wikipedia.org/w

iki/Skrivemaskine 

https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://da.wikipedia.org/wiki/Skrivemaskine
https://da.wikipedia.org/wiki/Skrivemaskine
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NS’ sejlerskole 5  
Praktisk sejlads 
2015 var endnu et år med succes i Nibe Sejlklubs sejlerskole  

På trods af en sommer med meget regn og vind, har IB sejlet rigtig mange sømil 

rundt i Nibe bredning.  

Vejret etød, at vores ye ”duelige” edle er har fået ”hård på rystet”, da 
de allerede har prøvet al slags vejr.  

Den 17. september blev der holdt Mand-Over-Bord kursus for alle hold. Igen 

en kold og blæsende aften, hvor vi siger tak til Morten Thorsager og Lars 

Andersen for at hoppe i fjorden, for at blive hjulpet ombord igen og igen og 

ige … 

Selv på eksamensdagen den 19. september var vejret om skifteligt, hvor nogle 

kursister nød solen i jævn vind, måtte andre kæmpe med frisk vind og bølger.  

Eksamen endte dog lykkeligt, idet alle 12 kursister bestod. Vi siger tillykke til:   

Dorrit  Wassermeier 

Morten Sørensen 

Louise Sørensen 

Mette Wolff Thomassen 

Pelle Thomassen 

Bo Jacobi Kirk 

Lone Kirring 

Vibeke Krebs 

Susanne Genet 

Ivan Larsen 

AnneMette Frederiksen 

Frank Hamborg 
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Sejlerskolen Eksamen september 2015 

En stor tak for sæsonen skal også lyde til instruktørerne på duelighedsbevisets 

praktiske del: Jørgen Rosenkilde, Michael Steglich-Pedersen, Klaus Søe, Ruddi 

Mortensen og Søren Justesen. 

Teori 2015/16 
Vi er også rigtig glade for, at Lars Bro Jensen igen er instruktør for teoriholdet 

2015/16, hvor der er 12 kursister. Der knokles med søvejsregler, afdrift, 

deviation mv. i klubhuset hver onsdag hele vinteren. 

 

  



  SEJLRENDEN 1:2015 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 31 af 42 

Hvad skal skabe øget interesse for sejlsporten 
Nibe Sejlklub er selvfølgelig helt unik. Vi har en masse tilfredse medlemmer 

der er klubbens aktive støtter. Glade medlemmer er det absolutte grundlag for 

at skabe en godt fundament for en god sejlklub, der tiltrækker ungdom og nye 

senior medlemmer. 

Hvad påvirker sejlsporten og dermed Nibe Sejlklub 
De generelle udfordringer for sejlsporten i Danmark, er en meget høj 

gennemsnitsalder. Nu kan alle aldre jo sagtens dyrke sejlsport, så det er ikke 

alderen i sig selv der er en forhindring. Udfordringen består i, at 

generationerne har forskellige holdninger, ideer og ønsker til – hvad sejlsport 

er. 

Den største del af sejlerne i Danmark, og måske også i Nibe, udgøres af 

aldersgruppen 50 – 70 år. Generelt går gennemsnitsalderen faktisk opad. 

 

Sejlerne og dermed medlemmerne i sejlklubberne, er startet med sejlads i de 

glade ’ere og ’ere. Det var de ga g der var .  åde ed Sjælla d ru dt 
og TV-Avisen bragte indslag om hvem der førte og vandt. Det var dengang 
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sejlbåde som Albin, Bandholm, Bianca osv. skabte helt nye sejleroplevelser. 

Det er med den baggrund, sejlklubberne er vokset store og stærke. 

Den store opgave for sejlklubberne, er at skabe interesse og tiltrække nye 

medlemmer til sejlklubberne – som ikke er baseret på det der var aktuelt i 

’er e og ’er e, e  på det der er aktuelt i dag. 

Er det da anderledes i dag end dengang? 
Nu er det jo ikke fordi de yngre generationer kan gå på vandet. Men generelt 

set, så er der sket en teknologisk ændring der påvirker generationernes levevis. 

Tæ k på hvad der er sket ed ykle  og telefo e  side  ’er e. Tæ k 
herefter på, hvad der er sket med det udvalg af aktiviteter sejlklubben tilbyder 

i samme periode? 

               1980              2015 
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I Nibe Sejlklub er vi heldige at have en god og stærkt voksende 

ungdomsafdeling. Optimistjoller er en god og sikker måde at lære at bevæge 

sig på vandet, men hvilke ønsker har de unge når de søger større udfordringer. 

Tiltrækning og fastholdelse 
Markedsføring af en sejlklub 

gennemføres bedst via den gode 

historie og ved at gøre vores 

medlemmer til glade 

ambassadører.  

Det viser alle undersøgelser 

inden for alle sportsgrene, også 

sejlsport. Men hvad er den gode 

historie, som vi alle kan fortælle 

i vores omgangskreds for at 

tiltrække nye yngre 

medlemmer? 

Dagens ungdom inspireres lige 

som den ældre generation af 

medierne. De unge er lige så 

sportsligt krævende som den 

ældre generation var de var unge, men de er vænnet til et langt større udbud 

af muligheder end de ældre. Hvis vi skal fastholde de unge vi har i klubben og 

tiltrække nye interesserede, så skal vi altså kunne fortælle historier om mange 

flere typer af aktivt sejlerliv som matcher de trends der fortælles i medierne. 

Windsurfing, Finnjolle, 49er og Laserjolle på OL programmet og Kitesurfing 

bejler til at blive det i fremtiden. Det er omkring denne type sejler aktiviteter 

mediernes historier vil centreres, og hvor vi med fordel kan følge op.  

John Sohn, PR 
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Ny legeplads og krabbebro 
Nibe Lystbådehavn har nu fået en helt ny legeplads til børnene. Der er ligeledes 

etableret en "Krabbe-Fiske-Flåde" så nu skal krabberne passe på. 

 

Den nye legeplads på Nibe Lystbådehavn 

 

Krabbebroen hvor børn og andre kan fiske krabber  
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Nibe Surf Team et nyt område i Nibe Sejlklub 
I 2015 slog Nibe Surf Team officielt dørene op for kitesurfere, windsurfere og 

SUP. Formålet med klubben er at være med til sikre de kendte spots i 

nærområdet samt forbedre vores lokale spots så de bliver attraktive og 

brugervenlige. 

Forbedring af forhold og socialt samvær 
Nibe Surf Team har i 2015 løbende været i kontakt med Aalborg kommune for 

undersøge hvordan kommunen har kunne hjælpe med at forbedre vores lokale 

spot. I juni lykkedes det os at få udbedret grusvejen hvilket gør det nemmere 

at få adgang til vandet. 

Sommeren blev også brugt på et socialt arrangement for surferne hvor der blev 

tændt op i grillen og alle fik mulighed for at komme med forslag til hvordan 

Nibe kunne blive et endnu mere attraktivt surfspot. I sensommeren deltog 

Nibe Surf Team i fremvisningen af rensningsanlægget hvor der blev talt om 

hvilke muligheder dette område kunne tilbyde. 

I november var der planlagt sæsonafslutning for Nibe Surf Team. Desværre 

måtte arrangementet aflyses da vindforholdene ikke tillod surferne at komme 

på vandet.  

Næste år bliver også spændende 
2016 ser ud til at kunne blive et spændende år for Nibe Surf Team da 

potentialet for klubben er stort. I 2016 vil der bl.a blive fokuseret på at øge 

medlemsantallet Så vi er flere om at gøre Nibe til et endnu bedre surfspot. 

Mads Bank, Nibe Surf Team 

  



  SEJLRENDEN 1:2015 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 36 af 42 

Nibe sejlklubs skærgårdstur 2016 
Nibe Sejlklub er ved at samle en flåde/flotille, der sammen krydser Kattegat på 

vej mod sejlerparadiset i den svenske skærgård nord for Gøteborg. 

Der er allerede tilkendegivelser fra 4-5 både, som er med på idéen. Planen er, 

at vi sejler fra Nibe havn lørdag den 9. juli kl. 10. Herefter afhænger meget 

selvfølgeligt af vind og vejr, men vi sigter mod: 

o At samles i Skagen havn i løbet af søndagen, og 

o At afsejle fra Skagen mandag (eller evt. tirsdag) morgen f.eks. kl. 8. Hvis 

der er nogen, der har ferie på et andet tidspunkt, kan vi evt. lave to 

afgangsdage. 

o At kursen bliver sat på 26 grader fra Skagen havn, og vi anduver Smögen 

havn inden aften. 

o At hver båd nyder livet i skærgården 

o At vi sejler hjem fra området omkring Åstol/Marstrand eller syd for 

Gøteborg ca. den 27/7, 28/7 eller 29/7. Hver båd har stor fleksibilitet, og 

der sejles evt. hjem i flere hold på forskellige dage og fra forskellige steder. 

Hvis vinden er for hård og i nord/øst, så nyder vi nogle dage i Skagen indtil 

vinden vender. Er vinden i nord nord/øst kan målet måske blive Marstrand i 

stedet for Smögen.  

 

 

 

  

TAG MED TIL SKÆRGÅRDEN  

Kontakt Lars B. Andersen, Sejladsudvalget 
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Masser af god omtale i en god lokalavis 
Nibe Sejlklub og Havneforeningen har i løbet 

af året fået meget god omtale af 

Nibe Avis. 

I denne kolde tid, varmer det at 

se tilbage på nogle af de gode 

historier som Nibe Avis har 

bidraget så værdifuldt med at 

få rundt i lokalområdet.  

Vi hører ofte bifaldende 

kommentarer fra bekendte 

der har læst om 

foreningslivet i Nibe og det 

høje aktivitetsniveau 

som Nibe Avis er med til 

at formidle. 

En stor tak til Nibe Avis, 

som er en god støtte for 

foreningslivet. 
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Foreningen Nibe Sejlklubs Venner (NSV) 
Hvem er vi? - Hvorfor er vi her? - og hvem kan blive medlem? 
Vi er en blanding af tidligere bådejere og ægtefæller/ familiemedlemmer til 

nuværende medlemmer af Nibe Sejlklub samt andre med interesse for 

sejlermiljøet. Alle, som gennem NSV støtteforeningen, ønsker en tilknytning til 

sejlklubbens arrangementer og faciliteter. 

Vi er p.t. omkring 50 medlemmer, der gerne vil støtte Nibe Sejlklubs arbejde - 

primært i arbejdet med at udbrede interessen for sejlsport blandt områdets 

ungdom, - samt yde støtte til klubbens mange aktiviteter på Nibe Lystbåde 

havn. 

Vi driver endvidere Sejlklubbens fredagsbar, og alt overskud herfra doneres til 

ovenstående arbejde. I det forløbne år er det blandt andet blevet til en ny 

motor til følgebåden, tilskud til ungdomsarrangementer og præmier, samt 

udskiftning af klub inventar. 

I Nibe Sejlklubs Venner optager vi gerne nye medlemmer, der deler vores 

interesser for sejlklubben. Et års medlemsskab koster kr. 100,- idet dog årets 

kontingent besluttes af medlemmerne på den årlige generalforsamling. 

Et medlemsskab af NSV giver samtidig adgang til sejlklubbens arrangementer 

og faciliteter. Dog vil leje af klubhus til private arrangementer kræve tidligere 

medlemsskab af Nibe Sejlklub eller 3 års medlemsskab af NSV. 

 

Den fulde ordlyd af vedtægterne for Nibe Sejlklubs Venner fremgår af Nibe 

Sejlklubs hjemmeside. 

Velkommen på havnen i Nibe. 

Ole Friederich 

Formand NSV. 
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Nibe Sejlklub CAPS 
Nibe Sejlklub 

har i 2015 fået 

fremstillet caps 

med NS logo, 

som tilbydes til 

vores 

medlemmer.  

Som medlem 

kan man få én 

gratis og 

efterfølgende 

kan købes for 50 

kr.  

Vi har allerede 

udleveret mange 

caps, men der er 

sikkert stadig nogle medlemmer, som ikke har fået.  

Afhentning/køb kan foretages på havnekontoret, til standerhejsning 

eller ved klubsejladserne sommeren igennem.  

  

Farveudvalg af caps 
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Stillingsopslag  
 

Nibe Sejlklub søger en ekstra instruktør til duelighedsbevisets 

praktiske del 
 

Kvalifikationer: Du har selv duelighedsbevis, og en snert af 

pædagogisk sans 

Løn:   Nej, men mange dejlige sejleroplevelser på IB 

Arbejdstid:  12 onsdage fra uge 20-25 og igen fra uge 31-36 

Mulighed for deltid:  Ja, du kan dele et hold med en anden instruktør, 

således at du f.eks.  sejler/underviser hver anden onsdag eller evt. en 

anden ugedag 
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Nibe Sejlklub Sejlerskole - praktisk sejlads 2016 

 
 

 

  

Den praktiske del af duelighedsbeviset 

Undervisningen starter op i foråret 2016, hvor vi sejler i 
sejlklubbens skolebåd ”IB”, som er en Maxi 77 – en robust 
svensk sejlbåd på 26 fod (7,7 meter).  

Vi forventer, at der bliver 4 hold, som sejler henholdsvis 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

Sted: På skolebåden ”IB” med sejlads i Nibe havn og på 
Nibe bredning 

Tid: Selve undervisningen foregår hen over sommeren 
2016 i ugerne 20-25 og 32-37.  

Instruktører: Erfarne sejlere fra Nibe Sejlklub 

Afsluttes med eksamen medio september 2016. 

Tilmelding: til Lars B. Andersen, på tlf. 61705351 eller e-
mail: larsandersen@deloitte.dk 

Pris: 1.150 kr. for kursus i praktisk sejllads + 
kursusmateriale (ca. 50,- kr.) + eksamensgebyr, der 
afregnes direkte med eksaminator/søfartsstyrelsen (+ evt. 
medlemskab af sejlklubben, hvis du ikke allerede er 
medlem). 

 

TILMELD DIG ALLEREDE NU !!! 

mailto:larsandersen@deloitte.dk
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Bådpladser i Nibe Lystbådehavn   
  
Priser: 

 
Brugsret: 
A-plads  2,5 x 10,0 / 12,5 m  kr.   6.000,- 
B-plads  3,0 x 12,5 m            kr.   8.000,-  
C-plads  3,5 x 12,5 m            kr. 10.000,- 
D-plads  4,0 x 12.5 m            kr. 12.000,- 
E-plads  4,5 x 15,0 m            kr. 14.000,- 
S-plads  Størrelse efter aftale - Individuel betaling 
 
Medlemsskab af Havneforeningen er obligatorisk. Årligt vedligeholdelses-  
bidrag/driftsudgift, fastsættes på foreningens årlige generalforsamling og er 
for 2016: Kr. 3.700,- 
 
Årlig leje 2016: 
Jolleplads      kr.      950,- (ekskl. medlemskab af HF - da dette ikke kræves) 
3,0 x 12,5 m  kr.   5.300,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
3,5 x 12,5 m  kr.   5.700,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,0 x 12,5 m  kr.   6.100,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,5 x 15.0 m kr.    6.500,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 

 

Kontakt 
  

Havnefoged Ulrik Jeppesen 
 
Bryggen 52 
9240 Nibe 
Mobil:    + 45 60 15 05 17                        
Email: havnekontoret@nibe-havn.dk 

mailto:havnekontoret@nibe-havn.dk

