
”En gang for længe, længe siden var vi nogle stykker som tænkte, hvad skal vi med en sejlklub 
uden mangfoldighed, fællesskab og aktiviteter på vandet… hvad kan vi bruge sejlklubben til, hvis 
den helst er forbeholdt de få… og ikke åbner dørene op og byder nye ansigter velkommen til vores 
havn og klub. Fyldt med visioner, energi og engagement satte vi os for at ændre på denne 
tilstand, gøre op med vanetænkning og udfordre ”gamle” holdninger…” 
 
…”Det nye er en satsning på mangfoldighed, fællesskab, PULS og VAND i håret i Nibe Sejlklub” 

 
Nibe Sejlklub er inde i en forrygende udvikling i disse år grundet en ambitiøs og succesfuld indsats 
for promovering af sejlsporten, der udføres af alle vores mange frivillige, som gennem de seneste 
år øget fra ca. 15 til nu over 40, hvilket vi betragter som enestående. 

Gennem de seneste år har Nibe Sejlklub opbygget en ny struktur med en række forskellige udvalg, 
som i 2015 har udarbejdet en visionsplan 2020, med en række realistiske og værdiskabende mål 
for klubbens udvikling. En satsning som har medført, at vores ungdomsafdeling er vokset med hele 
500% over de sidste tre år og tæller i dag ca. 30 unge. Herudover vores nye tiltag 
"Krabbeklubben" for de små. 

Derudover er antallet af voksne medlemmer øget fra ca. 90 til ca. 180, blandt andet i kraft af 
vores meget populære ugentlige klubsejladser... et nyt koncept for alle både og kommende sejlere 
i form af gaster med "en sejler i maven"... et tiltag som bringer rigtig mange sejlere, såvel nye 
som kommende på vandet. Også vores meget populære sejlerskole for voksne tiltrækker mange 
nye sejlere. Endvidere er surfere også budt velkommen i Nibe Sejlklub, hvor vi imødeser vækst de 
kommende år. 

Udviklingen i Nibe Sejlklub har givet genlyd, således at flere medier, herunder TV2, uopfordret har 
dækket de stigende aktiviteter. Omtalen har medvirket til en vækst af antallet af gæstesejlere med 
ca. 80 %, fra ca. 2160 til 3800 gennem de sidste 5 år. Endvidere et nyt tiltag på havnen, 
autocampere, som er gået fra 0 til små 500 besøgende på 4 år. 

Grundet den meget positive udvikling arbejdes der ihærdigt på at realisere drømmen om et nyt og 
moderne klubhus, som efter planen skal stå færdigt i 2020.  

Den positive udvikling er vi naturligvis meget stolte af, så mange nye sejlere på vandet... og det i 
en generelt svær tid for sejlerdanmark... vi kan næsten ikke få armene ned :) 
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