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Bestyrelsen
Formand:  Christian Caspersen  2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk
Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk 
Kasserer: Karin Hansen   4031 2110  regnskab@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:  Niels Seneca Bang 4913 0536  staevne@nivaabaadelaug.dkBe-
Bestyrelsesmedlem: Brian Habekost  4159 8992   brian_habekost@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:   Steen Buck Hansen 4036 0101   surf@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:    Jesper Schaadt 3078 0062     surf1@nivaabaadelaug.dk
Suppleant 1: Jeanette Caspers   2172 7411  vibevej15@hotmail.com 
Suppleant 2: Martin Skjøth-Rasmussen    2275 4422 msr@topsoe.dk

Sekretariatet:  Janne Rosvall 4914 1379 janne@nivaabaadelaug.dk.
Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen      4011 3256     jwr@winston.dk 
 Sekretariatet: Karin Hansen               4031 2110  sekretariat@nivaabaadelaug.dk  
 Sekretariatet: Mette Groes-Petersen           2577 0270  sekretariat@nivaabaadelaug.dk

Udvalg:

Festudvalg: Vacant       festudvalget@nivaabaadelaug.dk
Optimister:    Jane Skjøth-Rasmussen  2857 0000 jane@skjoeth-rasmussen.dk
Kapsejlads: Christian Caspersen  2221 2246 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk
Handicap: Jonas Brodersen 4557 0414 handikap@nivaabaadelaug.dk
NB-Nyt: Annemette Allerup  4077 7762  nb-nyt@nivaabaadelaug.dk
Sejlerskolen: Susanne Stegenborg 2758 4011 sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk
Surfere: Steen Buck Hansen 4036 0101 surfer@nivaabaadelaug.dk
Klubmålere: Henrik Wibe 4914 5677 klubmaalere@nivaabaadelaug.dk
Webmaster: Morten Galatius 4118 5249  webmaster@nivaabaadelaug.dk 
Stævnekoordinering: Niels Seneca Bang 4913 0536  staevne@nivaabaadelaug.dk 

Lagunen    4914 6611  lagunen@nivaabaadelaug.dk

Klubben  telefon 4914 6618  
Nivå Strandpark 19
2990  Nivå mail:       sekretariat@nivaabaadelaug.dk
  web        www.nivaabaadelaug.dk
     Bank: reg. 5473 Konto: 000 15 0 39 50

Nivå Bådelaugs succesrige surfafdeling udvider nu aktiviteterne med den nye 
surfsport SUP (Stand Up Paddling). Gode sponsorer har muliggjort indkøb 
af bræt – og alle får mulighed for at afprøve den nye sport på Havnedagen 
den 5. juni. Se mere på side 4-7 og 28-29.
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Så er Juniorafdelingen i gang – 
og de nye FEVA joller er kommet!

Sommersæsonen i Junior af-
delingen er kommet godt i 
gang. Der trænes hver mandag 
og torsdag. Vi har også fået 
prøvet vores nye Fevajoller af. 
Feva joller sejles af to sejlere 
og henvender sig både til de 
lidt mindre sejlere, men er også 
gode til lidt ældre sejlere, der 
vil prøve kræfter med at samar-
bejde om at sejle en jolle.

Når det blæser lidt mere, kræ-
ves både mere vægt og teknik 
for at holde jollen i vandet. 
Lige nu bruger juniorerne 
Feva jollerne til afveksling for 
optimist jollerne. Vi er glade 
for vores Feva joller og håber 
at få nye sejlere, der kan være 
interesseret i denne bådtype.

På vores Facebook side kan I 
se sejlads med Feva jollen og 
andet sejlads. Hjemmesiden 
bliver også brugt til at an-
noncere tider, så følg gerne 
med der. 

https://www.facebook.com/
groups/540102319400666/

Vi begynder så småt at se på 
stævner og første stævne er 
i Rungsted på Kristi Himmel-
fartsdag 29. maj. Så kig forbi 
og se hvordan det foregår. 
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Store Havnedag i Nivå - Grundlovsdag 5. juni kl. 12-16
Kom og se og prøv nogle af de mange sjove ting, man kan gå til på Nivå Havn. Der er noget for både børn og voksne, unge og gamle.  

I kan prøve at sejle i forskellige både - eller surfe eller stå på vandski. Og vi har redningsveste til alle, så kom bare an. 
Det er også dagen, hvor alle kan prøve den gode mad i klubrestaurant Lagunen – eller gøre et kup på vores loppemarked.

Kom og se og prøv nogle af de mange sjove ting, man kan gå til på Nivå Havn. Der er noget for både børn og voksne, unge og gamle. I kan prøve at sejle i forskellige både, ro 
eller padle, i kano eller kajak, suse på surfbræt, supersej badering eller vandski.  I kan snakke med lystfiskere eller tursejlere, ja selv vinterbadere stiller op og fortæller, 

hvad man kan opleve fra Nivå Havn. Alle foreninger på havnen byder velkommen – vores forretninger og spisesteder er åbne med gode tilbud. 
Og vi har sågar et loppemarked,  hvor man kan gøre mange forskellige kup, som ikke kun har med sølivet at gøre!
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DAGENS PROGRAM

Kl. 12.00 Alle aktiviteter åbner

• Bestil tid til prøvesejlads hos  
Optimister, Handikap, Sejlerskole, 
Vandski og Surf

• Krabbefiskeri og meget andet sjovt 
ved Fritidsfiskerne

• Jazz’en starter på servicekajen 

• Prøv at gå på vandet –   
v/Lygums på servicekajen

Kl. 13.00 Redningsaktion i inderhavnen

• Demo ved Falck foran  
Fritidsfiskerne

• Roklubben byder på spinning  
i romaskiner

• Besøg loppemarkedet i skoven

• Få iskold Champagne hos  
Vinterbaderne

Kl. 13.30 og Kl. 15.00 - Øst for havnen

• Kajakklubben demonstrerer  
grønlændervendinger ved sydmolen

• Surf og Vandski viser, hvad de kan  
– og tilbyder flere prøveture

Kl. 16.00 Surf og Vandski demonstrerer

• Absolut sidste ture med  
Surf og Vandski

• Slut af i Trekosten, Lagunen eller  
Nivå Is og Grill
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Formanden har ordet

Sæsonen er kommet godt i gang. Al-
lerede i begyndelsen af maj havde 
surferne et stort stævne og nu er alle 
aktiviteterne for ungdom, sejlerskole, 
handicap og kapsejlads i gang. På 
grundlovsdag den 5. Juni har vi tradi-
tionen tro Havnedagen, hvor vi håber 
på lige så godt vejr som sidste år. Alle 
udvalgene har lovet at være tilstede og 
informere de mange gæster om alle de 
aktiviteter, NB kan byde på.

To Feva joller
På ungdomssiden lykkedes det at 
skaffe to Feva joller, dels ved hjælp fra 

Kommunen, dels ved en bytteordning 
med Esrum Sejlklub. Det skulle gerne 
kunne tiltrække og fastholde nogle af 
juniorerne.
Det er nu lykkedes at få solgt folke-
båden Lindormen. Den har tjent NB i 
mere end tredive år, og der er uddannet 
rigtigt mange dygtige sejlere i den. Men 
alting har sin tid. Hvis vi skal tiltrække 
og fastholde nye medlemmer, bliver vi 
nødt til at følge med tiden og uddanne 
nye sejlere i moderne både.

Der er nu udtaget to hold til ligastævner-
ne. Det er flot, at vi kan stille op ved alle 
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Butik og webshop med lækkert tøj, tilbehør, sko og wellness.
Kig ind, når du er på havnen torsdag-søndag – og se også udvalget
på www.lygums.dk

fire stævner, og vi håber det bedste for 
de to hold. Holdene træner hver tirsdag 
ved kapsejlads i Rungsted og afprøver 
samtidig konceptet ”taskesejlads”.

Ny lokalplan
Kommunen er så småt ved at tage hul 
på en ny lokalplan. I første omgang 
udarbejdes en ”Potentialeplan”, hvor 
alle interessenter er indbudt til at del-
tage i planlægningen. Der skal i den 
sammenhæng også tages hensyn til 
det turistpotentiale, der ligger i hav-
nen. Opgaven styres derfor af Visit 
Nordsjælland. Vi håber, at det munder 
ud i en lokalplan, som tilgodeser alle 
havnens brugere bedst muligt.

Forholdene omkring Lagunen er endnu 
ikke (i skrivende stund) faldet endeligt 
på plads. Kommunens og NB’s brugs-
aftale for klubhuset og NB’s forpagt-
ningsaftale vedrørende Lagunen er 
derfor forlænget, indtil der foreligger 
en endelig løsning. 

DM stævne i Nivå i august
Planlægningen til det store DM stævne 
i slutningen af august har stået på 
siden december, og som det kan ses 
på hjemmesiden er der nu åbnet for 
tilmeldinger. For de kølbådsklasser, 
der får afviklet et godkendt DM, dvs. 
stiller mindst 15 både, udlodder North 
Sails en spiler. Det skulle gerne trække 
deltagere til. Det tyske J80 forbund 
har optaget det åbne DM på deres 
rangliste, så vi håber på international 
deltagelse. Vi har brug for hjælpere, 
så meld dig gerne til mig så snart som 
muligt.

Turudvalg og festudvalg?
Vi søger fortsat en formand for turud-
valget, og også gerne for festudvalget. 
Uanset om vi finder en ny formand, 
håber jeg at så mange som muligt vil 
komme til Mölle i pinsen og holde en 
god NB tradition i hævd.

Christian
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Surf har været i gang i månedsvis!

I år tog vi allerede 27. april hul på 
sæsonen. Det er nu ved at blive en 
tradition at starte tidligt, for vi starter 
weekenden derefter med et lille stævne.

Vi begyndte kl. 12.15 med en kort vel-
komst, hvor der var mange fremmødte, 
men mange flere valgte at komme i 
løbet af dagen til vores traditionsrige 
start.

Hvor mange, der har været i løbet af 
dagen er en gåde, men der blev spist 
150 pølser, hvor ½ delen var borg-
mesterpølser fra grillpølser fra Kyes 
Kød og Røg,  godt at windsurf er den 
hurtigste vej til et slankekur. Jeg fik 1½ 

- mange tak, håber at I nød dem alle.
Der var også cola, blå cola og diæt-
colaer, samt og ikke mindst desserten 
Cookies. Der var stor gensynsglæde 
mellem medlemmerne, der i vinterens 
løb ellers har været gemt væk i civile 
jobs og studiepladser. Vi er måske en 
af de klubber, der har udstyret mest i 
orden.

MEN, men, men: Husk at udstyret 
holder kun så længe, vi behandler det
med omhu. Men vi er kommet rigtig 
godt fra start:
Vi har fået nye sejl fra SimmerStyle, så 
vi kan tage godt imod alle på vores surf 
hold og som noget nyt, SUPs.
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Vi underviser på følgende dage i 2014:
Tirsdag Junior Øvet 16.00-18.00 (2 pladser tilbage)
Tirsdag Junior Begynder 18.00-20.00 (udsolgt, venteliste)
Onsdag Begynder & Øvet 18.00-20.00 (6  pladser tilbage)
Torsdag Begynder & Øvet 18.00-20.00 (7 pladser tilbage)
Lørdag Begynder & Øvet 09.00-11.00 (udsolgt, venteliste)
Søndag Sikker Surf for alle medlemmer 12.00-14.00 ca.
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HUMBLEBÆK BÅDEVÆRFT  
v/Preben og Morten Hinrichsen - mortenhinrichsen@mail.dk

Mobil: 4053 8023 og 2381 4498
Gl. Humlebæk Havn - 3050 Humlebæk - Tlf. 4919 0310 - www.humlebaekbaadevaerft.dk

LAD OS KLARE DIN BÅD
- ELLER GØR DET SELV!

Ud over dygtigt håndværk til alskens bådreparationer og forsikringsskader er 
Humlebæk Bådeværft også stedet, hvor du kan få hjælp til forårsklargøring, et 
godt tilbud på bundmaling og gode råd til opshining af din båd inden sæsonen.

På vores bedding kan vi også tilbyde plads til gør-det-selv forårsklargøring 
af din båd. Vi løfter både op til 38 tons, sætter dem i bådstativ i 3 dage eller 
mere efter aftale – og søsætter dem igen. Ring blot og få en tid og en pris.
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Rokil er tilbage i Lagunen i sommer

Rokil, som var med til at sikre en 
forrygende sæson som cheftjener i 
Lagunen sidste år, er tilbage igen i år. 
Han er dansk og en gammel kollega til 
Andreas, men bor i Venezuela – han 
er faktisk hjemme, fordi familien venter 
familieforøgelse, og det skal altså ske 
i Danmark. 

De to har mange ideer og planer for 
sommeren. Foreløbig er de i gang med 
et nyt menukort, de kører med nye 
spændende fadøl som Månedens Øl, 
eksempelvis Svaneke hvede og mørk 
guld – og der vil komme mange andre 
tiltag, som vil gøre det endnu hygge-
ligere at komme i Lagunen. Priserne 
er stadig yderst rimelige – og der er 
brunch hver søndag fra kl. 10.30.

Brunchen indbefatter røræg, bacon, 
laks, krydderpølser, pandekager, 
langtidsbagte tomater, kartofler, græsk 
yoghurt og 2 slags brød for 85 kr. 
Kaffe, te og andre drikkevarer efter 
eget valg kommer dog oveni. Men I 
bliver med garanti mætte til langt hen 
på eftermiddagen!

Der pusles også med ideer om over-
dækning af noget af terrassen. Og til 
Store Havnedagen den 5. juni vil jazz-
ensemblet blive installeret i et telt uden 
for Lagunen i år – med en ekstra lille 
bar. Nu er der blot tilbage at håbe på 
godt  vejr – både den dag og mange, 
mange dage i sommer. Det er forudsæt-
ningen for vores klubrestaurants succes!
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Påskelejr i Kaløvig

Den 14. til 18. april var Mathilde og jeg 
på Easter Camp 2014 i Kaløvig, hvor 
vi var 80 A og B sejlere samt Zoom 8/
Tera Europa jolle sejlere. Vi boede i 
hytter på havnen og sejlede ca 4 timer 
hver dag -  det vil sige i 20 timer i alt. 
En enkelt dag var der ikke meget vind, 
og så stegte vi pølser på Knebelvig, som 
er en ø, vi sejlede og blev trukket hen til. 
Der badede vi også og havde det vildt 
hyggeligt. Vi fandt en rusten bil, som 
var faldet ned af en skrænt – hvordan 
den var kommet ud på øen vides ikke!! 
De andre dage var der dog MEGET 
vind – og så fik vi sejlet en hel masse. 
Temaet for lejren var ”det er ok at gøre 
sig umage”, dog var der en dag, hvor 
det blæste op til 17 m/s – der blev vi 
på land under den værste blæst. 
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Tradition meets Innovation

www.elvstromsails.dk

Elvstrøm Sails Øst • Møllevej 9 G5
2990 Nivå  • Tlf. 49 18 14 90
Thomas@elvstromsails.dk

Mød Elvstrøm Sails
på Cph. Maritim Festival
27 februar – 2 marts 2014
Standnr: 057

Jeg lærte en masse om teknik, og hvor-
dan man bruger ticklers på halvvind. 
Det var skønt at sidde i sin jolle og suse 
afsted. Desuden var det et hyggeligt 

P.S. I kan læse mere om lejren på dette link 
www.kblsail.dk/Ungdom/Stævner/~/media/kalovigbaadelaug/Images

kammeratskab, og jeg fik mange nye 
venner. Det er helt klart noget, jeg gerne 
vil med til igen!!! 

Kærlig hilsen Jonathan, 10 år.
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Hvad med at lære at sejle ud for Nivå Havn i sommerferien? 
Vi rigger vores optimistjoller klar til jer og viser, hvordan man 
kommer derudaf. Vi har naturligvis også redningsveste til alle 
– og lærer jer om sikkerhed til søs. Der bliver også tid til at 
bade og ha’ det sjovt – og lære at binde knob. 

ALDER: 9 - 13 år
 (max. 12 deltagere pr. hold)  
TIDSPUNKT: Uge 30 
 Mandag - fredag kl. 08.00 - 12.00 
 eller kl. 12.00 - 16.00 
MØDESTED: Bådelaugets klubhus på Nivå Havn
 Nivå Strandpark 19, Nivå
LEDER: Steen Buck Hansen tlf. 40 36 01 01
ARRANGØR: Nivå Bådelaug Optimist

SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE
2014

OPTIMISTJOLLE
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I sommerferien har du chancen for at lære at windsurfe hos 
de skrappe surfere nede i Nivå bugten. Vi sørger for udstyret 
og redningsveste til alle. Og der bliver også mulighed for at 
prøve at ro havkajak eller tage en hæsblæsende tur i vores 
store baderinge efter motorbåden.

ALDER: 12 - 16 år
 (max. 14 deltagere pr. hold)  
TIDSPUNKT: Uge 30
 Mandag - fredag kl. 08.00 - 12.00 
 eller kl.12.00 – 16.00   
MØDESTED: Bådelaugets klubhus på Nivå Havn
 Nivå Strandpark 19, Nivå
LEDER: Frederik Sommer tlf. 30 54 55 51 
ARRANGØR: Nivå Bådelaug Windsurf

SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE
2014

WINDSURFING

2014
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Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr
Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ og glasfiber

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor- og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader

Sletten Havn  •  DK 3050 Humlebæk
Tel. 49 19 36 66  •  Fax. 49 19 06 99

www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

SLETTEN BÅDEVÆRFT
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SEA-SAFE PRO-LIGHT

ISO 9650-2 med udrustning til under 24 timer container eller paksæk 
og 3 års service interval

4 pers. Pris: 6.975,- inkl moms  -  6 pers. Pris: 7.375,- inkl moms
 

Kontakt: Jimmy Larsen - jl@dk-seasafety.com 
www.dk-seasafety.com - Tel: 76240623 

Vær med i NB på Facebook
 
Kom og vær med i vores gruppe for bådelaugets medlemmer 
på Facebook. Her kan vi dele vores glæde ved at sejle – ja, 
måske vi bliver inspireret til at komme endnu mere på vandet, 
når vi deler billeder, spørgsmål, idéer, links m.m.
 
Du finder gruppen her:
 https://www.facebook.com/groups/42363843942/,
hvor du anmoder om at komme med i gruppen. 
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Ohoy alle NB-medlemmer!

NB’s sejlerskole søger instruktører og 
-vikarer til 8 elever, som står på vores 
venteliste. 2 af dem er juniorer. Vi vil så 
gerne også have denne aldersgruppe 
på vandet. 

Håber, at nogen af jer har lyst og tid til 
at tilbyde med jeres hjælp og ekspertise 
til undervisning. 

Vi kan byde på en engageret stab af 
instruktører og andre frivillige, som 
gerne vil lære andre at sejle.  Vi har 
2 Spækhuggere og 2 J/80’ere, som vi 
bruger til undervisning mandag til og 
med torsdag.  

Som instruktør eller vikar har man mu-
lighed for at låne bådene, når de ikke er 
i brug i sejlerskole- eller kapsejladsregi.
 
Holdene på hver 3 elever bliver dan-
net til Spækhuggere, hvis vi ellers får 
nye instruktører.  J/80’erne er på nu-

værende tidspunkt fuldt  besat. Det vil 
dog være muligt at vikariere på J80ere. 
Man kan også komme med lejlighedsvis 
for at lære dem at kende. 

Det er også muligt at komme på Instruk-
tørkurser afholdt af Dansk Sejlunions 
indenfor det næste år. I år blev det 
afholdt sammen med KDY i Rungsted. 
Det var sjovt at være sammen med vores 
naboklub.

Skulle du være interesseret, kontakt ger-
ne  Jeanette Caspers på ”Sejlerskolen@
nivaabaadelaug.dk” eller 21727411. 
Det skal også nævnes, at instruktørerne 
naturligvis skal have duelighedsbevis 
eller anden dokumentation for sejler-
kunnen og –erfaring.

Håber også på en hurtig tilbagemel-
ding, så eleverne kan komme på vandet  
så hurtigt som muligt - måske allerede 
i næste uge?

Vi ses på vandet
Sejlerskoleudvalget

Jeannette Caspers, 
Susanne Stegenborg, 
Peter Sommer og 
Kenneth Schiller
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Deres lokale værksted
NIVERØD AUTOVÆRKSTED APS

Niverødkongevej 12, 2990 Nivå

Tidsbestilling tlf. 49 14 71 24 • Fax 49 14 74 59
www.boschcarservice.dk/niveroedauto

niveroedauto@boschcarservice.dk
Speciale: BMW • HONDA

Forsikringsskader
dæk

 batterier
reservedele 

m.m.
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Kapsejladserne er i fuld gang

Vi er kommet godt i gang med ons-
dagskapsejladserne. Der er de samme 
deltagere som sidste år, og der er også 
kommet en enkelt båd fra KDY. I år bli-
ver der 20 sejladser, og som noget nyt 
har vi flyttet de sejladser, der i septem-
ber hidtil har været sejlet om lørdagen, 
til om søndagen. Vi har også afskaffet 
skydning og erstattet det med et horn 
samt meddelelser over VHF. For at gøre 
sejladserne endnu bedre har Jesper Ad-
ler påtaget sig at være fast baneleder 
sammen med de skiftende besætninger 
ombord på dommerbåden.

For yderligere at forbedre kvaliteten 
havde vi en regelgennemgang med 
Søren Krause fra Dansk Sejlunion14 

dage, før sejladserne begyndte. Søren 
var i stand til at give en rigtig god og 
meget pædagogisk gennemgang af 
reglerne.

Banerne bliver også anderledes i år, 
idet der sejles på den traditionelle 
trekantbane før sommerferien og på 
op-ned bane efter sommerferien.

Det nye initiativ med tursejlads om 
onsdagen har hidtil ikke haft den store 
interesse, men vi må se, hvordan det 
går i løbet af sæsonen. Vi vil gerne 
skabe tilbud for alle, så flere kommer 
ud at sejle.

Christian
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2014 aktiviteter Kapsejlads

Dag  Aktivitet

30. maj – 1. Juni Ligasejlads KDY Rungsted

5. juni Havnedag

7. juni – 9. Juni Pinsetur Mølle

20. juni – 22. Juni Ligasejlads Sønderborg

26. juni – 29. Juni Sjælland Rundt

1- juli Sidste tirsdagssejlads KDY inden ferien

9. juli Sidste onsdagssejlads inden ferien NB/SB

5. august Første tirsdagssejlads efter ferien KDY

6. august Første onsdagssejlads efter ferien NB/SB

16./17. august Udtagelse til J80 DM

22. – 24. august Ligasejlads Hellerup

29. – 31. august DM X99, J80, Spækhugger, Trapez

5. – 7. September Ligasejlads Århus

10. september Sidste onsdagssejlads NB/SB

14. september Søndagssejlads NB/SB

16. september Sidste tirsdagssejlads KDY

21. september Søndagssejlads NB/SB

28. september Åbent Klubmesterskab J80

4. oktober Thiele Cup KD
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Datoer og aktiviteter i Sejlerskolen i 2014

Dag  Aktivitet

05.06    Store Havnedag 
             + kursus i knob (dato endnu ikke fastlagt)

30.06-31.07    Sommerferie i sejlerskolen

04.08    Første sejladsdag efter sommerferien
              + kursus i knob (dato endnu ikke fastlagt)

07.08    Tur til Mølle sammen med tursejlerne

30.08   Danmarksmesterskab i J80

13.09   Prøver i praktisk sejlads til duelighed

14.09  Distancesejlads

19.09   Natsejlads kl. 18 - ? 

21/09   Kortbanesejlads

28.09    Klubmesterskab

25.10    Sejlerskolens Brunch kl. 10.30 - 13

05.11    Vinter-iB

17.01.15   Nytårskur i Sejlerskolen
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Surfsæsonen startede i Nivå 3.- 4.maj

Formula & Kona Stævne i Nivå

Stævnet blev afholdt 3.-4. maj. Vejr-
udsigten havde fra start af lagt op til 
en weekend med sejlads, og det var 
lige netop, hvad det blev til. Lørdag 
bød på 4 fine sejladser Formula. De 2 
første sejladser sejledes i vindforhold, 
der svang op til 45 grader i retning og 
8 knob i hastighed. 

Der hersker ingen tvivl om, at det tak-
tiske aspekt i Formula blev afgørende 
for resultatlistens udfald. De sidste 2 af 
lørdagens 4 sejladser forløb ligeledes 
i svære forhold, ved dagens ende be-
fandt Frederik Poser DEN-80 sig på en 
overbevisende førsteplads.

Selv om man ikke ville forvente det 
muligt, bød søndagen på endnu mere 
springende og varierende forhold, igen 
blev der lagt en Formula bane. Trods 
de utroligt svære forhold lykkedes det 

at gennemføre 2 sejladser, hvoraf den 
ene blev skudt til Fun-sejlads grundet et 
større vindhul på banen. 

Interessant for søndagens sejladser var, 
hvordan der blev rørt godt og grun-
digt rundt i resultatgryden, upcoming 
Formula sejler Frederic Ørum DEN-416 
formåede at sætte sig på 2. pladsen i 
Fun-sejladsen. Som samlet vinder af 
stævnet, lægger Frederik Poser DEN-80 
sig i toppen af ranglisten og byder op 
til fortsat kamp om DM-tronen, næste 
gang den 24.-25. maj i Skive.

Tak til alle de frivillige hjælpere under 
stævnet for en fantastisk præstation og 
særlig tak til dommer Jan Madsen og 
stævneleder Steen Buck.

Frederik S Sommer 
DEN-206

26



Fra Steen

Kona sejlerne - de har succes, der 
kan snart ikke være tvivl om, at Kona 
sejlerne snart bliver den største klasse 
i Danmark. 

Kona sejlerne fik om lørdagen afholdt 
4 super fine sejladser, alle med Tim 
Aagesen som vinder og 3 sejladser 
om søndagen også med Tim Aagesen 

som vinder, 7 points i 7 sejladser, men 
mulighed for 2 fratrækker.

Det er rigtig dejligt, at der kommer så 
mange Kona sejlere og deltager i vores 
Nivå Stævne, specielt at 8 svenskere 
valgte at komme tilbage igen i år.  Viser, 
at vi i Nivå laver et godt stævne.

Tak til alle, der har været med til at ar-
rangere og  deltage i stævnet.
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Så går der SUP i den i Nivå!
Kært barn har mange navne: ”Særlig 
Undervisning til Pensionister” og ”Stand 
Up Paddling” som nogle eksempler.

På Hawaii har det været en almindelig 
sag at SUP’e i mange år. At bruge et 
aflagt surfbræt med en lang paddel 
til at sejle rundt og fange fisk eller 
tursejlads. Især de ældre nyder godt 
af de positive effekter, det er forbundet 
med SUP. De unge bruger det til at 
forbedre deres generelle kondition, 
når vejret er stille.

Hvornår har du sidst gynget? Hvornår 
har du sidst lavet motion, der er sjov? 
Hvornår har du sidst gjort noget for dig 
selv, der er både alvor og leg?

Hvis du kan klare at få hovedet under 
vand en gang imellem, og hvis du kan 
svømme et par hundrede meter, så er 
dette her helt sikkert noget for dig.

I Danmark har vi det meste af året en 
form for våddragter på og altid svøm-
mevest. Dette på grund af vandets 
temperatur.

Hvis du kan tænke dig at prøve dette 
spændende tiltag, så er du velkommen 
Grundlovsdag fra 12 til 16 og prøve 
dette.

Du skal bare møde op – vi har våddragter 
og redningsveste. Så får du en lille times 
tid til at opleve denne ”nye” sport.
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NB! Der bli´r SUP race ved surferne 
kl. 14 på Store Havnedag.
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Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

Havnefoged Torben Zedeler
Tlf:  7256 5305
Mobil: 2082 8040
Fax: 7256 5307
nivaahavn@fredensborg.dk

Åbningstider:

Forår (15/4-14/6):
kl. 10.00-12.00 
alle ugens dage

Sommer (15/6-15/8):
kl. 14.00-16.00 
alle ugens dage

Annoncer:
sekretariat@nivaabaadelaug

Produktion
Ilsted Tryk
Tlf: 49 18 01 05
post@ilsted.dk

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:
Annemette Allerup
Vejenbrødvej 58
2980 Kokkedal

Mobil 4077 7762
nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Næste deadline til NB-Nyt:

      Materiale deadline      Udkommer
Nr. 4 2014              15. august                                   primo september 
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Synkning og 
vandindtrængning

Ingen selvrisiko

Dine fordele 
ved forsikring hos 
Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark 
Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Skive · Tel. +45 9751 3388

www.pantaenius.dk

Marie, Marie, Marolle

Flyv op til Vorherre og be'

om godt vejr den 5. juni!



Economique
B BAfsender:

Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

BAfsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Economique
B B

Varmrøget torsk med marinerede jomfruhummerhaler, 
hummercreme og fennikelcrudite.

Oksefilet helstegt med rosmarin og timian. 
Hertil pommes røsti med mandler og citron, grønne og 

hvide asparges, syltede ribs samt rødvinsglace.
Mørk og hvid chokolademousse 
med friske jordbær og croquant. 

3 retters Sct. Hans menu for kun 289,- kr.

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Economique
B B

3 retters Sct. Hans menu for kun 289,- kr. 

Varmrøget torsk med marinerede jomfruhummerhaler, 
hummercreme og fennikelcrudite.

Oksefilet helstegt med rosmarin og timian. 
Hertil pommes røsti med mandler og citron, grønne og 

hvide asparges, syltede ribs samt rødvinsglace.

Mørk og hvid chokolademousse med friske jordbær og croquant.    

Vi fejrer sommeren ved at holde åbent
Alle ugens dage i juni, juli og august

Kom og prøv vores nye menuer – eller den formidable brunch hver søndag for 
kun 85 kr. (excl. kaffe, te og andre drikkevarer). Meld dig til at få vores ugekort 
med Dagens Ret – eller kom bare ind, når du har lyst og er heldig at kunne få et 

bord. Men husk at bestille bord til Sct. Hans!


