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Bestyrelsen

Formand:  
Bjørn Ølgaard , 4138 1010  
formanden@nivaabaadelaug.dk

Næstformand:  
Niels Seneca Bang, 2468 0469  
staevne@nivaabaadelaug.dk

Kasserer:  
Karin Østergaard, 4031 2110  
regnskab@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Steen Buck Hansen, 4036 0101  
surf@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Jesper Schaadt, 3078 0062  
surf1@nivaabaadelaug.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Brian Habekost, 4159 8992  
folgebaad@nivaabaadelaug.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Christian Jønsson, 5117 1731  
sejl@nivaabaadelaug.dk

Suppleant 1:  
Jeanette Caspers, 2172 7411  
suppleant1@nivaabaadelaug.dk

Suppleant 2:  
Martin Skjøth-Rasmussen, 2275 4422  
suppleant2@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet:  
Karin Østergaard, 4031 2110  
sekretariat@nivaabaadelaug.dk 

Sekretariatet:  
Mette Groes-Petersen, 2577 0270  
sekretariat@nivaabaadelaug.dk

Udvalg:

Optimister:  
Jane Skjøth-Rasmussen, 2857 0000 
optimist@nivaabaadelaug.dk

Kapsejlads:  
Christian Caspersen, 2221 2246 
kapsejlads@nivaabaadelaug.dk

Handicap:  
Jonas Brodersen, 4557 0414 
handikap@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskolen:  
Susanne Stegenborg, 2758 401 
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, 2468 0469 
staevne@nivaabaadelaug.dk

Festudvalg:  
Vakant festudvalget@nivaabaadelaug.dk

NB-Nyt:  
Annemette Allerup, 4077 7762 
nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Klubben 
Telefon 4914 6618  
Nivå Strandpark 19 
2990 Nivå  
Bank: reg. 5473  
Konto: 000 15 0 39 50

mail: sekretariat@nivaabaadelaug.dk 

      facebook.com/groups/NivaaBaadelaug/ 
web: www.nivaabaadelaug.dk  

 Forsidebillede:
Sæsonen er godt i gang i Nivå Bådelaug  
– der er rekordstor tilslutning til optimister 
og juniorsejlere. Og vi glæder os til at byde 
masser af nye interesserede velkommen  
5. juni. 
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Sæsonstart

Lørdag den 25. april kl. 11.00 var årets start for sejlere, op-
timister & surfere.

Vores nye formand Bjørn Ølgaard, bød velkommen – og 
som det første fi k han sagt ordentligt tak til Hans Kristen-
sen for mange års frivilligt arbejde som formand og næst-
formand i Nivå Bådelaug. Der var både klapsalver og rød-
vin til Hans, som jo også er den, som gennem adskillige 
vintre har sørget for at arrangere interessante medlems-
aftener.

Bjørn takkede også alle de frivillige, som allerede har lagt 
en stor indsats i at få udstyr og hold klar til sæsonstarten. 
Juniorafdelingen havde i bedste bådmesse stil rigget joller 
op. Og derefter fi k Bjørn hjælp af sin datter til at hejse vo-
res klubstander – mens vi traditionen tro fi k råbt 3 x hurra 
og lavet Suset fra Øresund.

Lagunen bød på en forfriskning fra den nye, fl otte bar – og 
ude i gården, ved surfhuset var der inviteret til Grill fest af 
Slagter Kyes fra Fredensborg Kongevej i samarbejde med 
de to surfer gourmetkokke Jesper & Jesper. De kom på ar-
bejde, for der blev indtaget 200 gourmetborgmester grill-
pølser og 200 gourmet grillpølser, der var fl ere der umuligt 
kunne gå sultne fra standerhejsningen. 

Vi ses på vandet til en fantastisk sæson!



Formanden  
har ordet
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Jeg er begejstret! Sæsonen er nu godt i 
gang med sol og vind og gode stunder 
på vandet. 

Jeg er begejstret over at se det nye kuld 
af minioptimister, som får deres første 
sejlererfaringer i havnebassinet. I år er 
der rigtig mange nye. Herligt at se ung-
erne lege sig til fortrolighed med van-
det. 

Jeg er begejstret over at sejle X79 sam-
men med familie og venner. Herligt at 
være tæt på vandet og på hinanden 
i alt fra vindstille til hård vind. Det er 
'back-to-basics' – jeg tror på at mindre 
kølbåde har et stort potentiale. De er 
forholdsvis billige og lette at håndtere.

Jeg er begejstret over vores frivillige. 
Dels dem som på vandet instruerer vo-
res medlemmer i at sejle og windsur-
fe. Dels dem som i udvalg, bestyrelse 
og sekretariat arbejder med holde vo-
res klub kørende og skabe gode ram-
mer for os alle. Tak for indsatsen! 

Jeg er begejstret over mulighederne 
i vores klub. Jeg har tænkt over, hvad 
nyt jeg selv vil prøve i år: Sejle Feva med 
min søn, sejle Zoom 8 mens min datter 
sejler optimist, prøve Olsen-twin, være 
med i onsdagsmatch. Vi kan rigtig me-
get i vores klub, så det er bare med at 
opsøge mulighederne – evt. spontant 
når lejligheden byder sig. Af samme 
grund er min sejlertaske pakket såle-
des, at jeg altid har muligheden for at 
vælge mellem at sejle kølbåd, jolle eller 
surfbræt.

Hav en god sommer allesammen!  
Bjørn
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Kom til  
Store Havnedag i Nivå 
5. juni kl. 12-16
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Her kan I opleve alle de sjove ting, man kan gå til på Nivå Havn. Snakke med lystfiskere 
og vinterbadere. Prøve at sejle i forskellige både, store som små, ro og padle, suse på 
surfbræt eller vandski – eller ud på Sundet i en supersej badering. Der er også krabbe-
væddeløb og ryg-din-egen-fisk – og du kan sågar prøve at gå på vandet. Eller opleve, 
hvordan Dansk Søredningsselskab rykker ud og redder folk i nød.
Besøg også loppemarkedet, hvor det er muligt at gøre alskens gode kup. Alle foreninger 
på havnen byder velkommen – vores forretninger og spisesteder er åbne med gode til-
bud. Se programmet på www.nivaabaadelaug.dk 
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Der er startet et nyt hold optimister. Den 
25. april var der kæntringsøvelse i Skovly 
Svømmehal. Der blev svømmet 50 meter 
i våddragt og redningsvest, 200 meter al-
mindelig svømning, og til sidst skulle alle 
vælte vores medbragte optimist jolle, få 
den på ret køl igen, komme op i jollen og 
tømme den for vand.

Kæntringsøvelser  
for seje optimister

De mini-C'er, der bestod prøven, er: Alex, 
Ida, Julie, Nicolai, Sandra, Sebastian og 
Ulr ik ke. Den mere erfarne gruppe, der 
også var med, er: Julie, Jonathan og Ras-
mus.

Den 4. maj startede så de nye optimister 
på vandet. En af vore trænere havde væ-
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ret på kursus og godt inspi-
reret af dette blev den første 
oplevelse på vandet: Stik-
bold.

Børnene gik i jollerne to og 
to, havde kun roret på og 
padlede sig rundt i havne-
bassinet. Det gav en god 
fornemmelse for bådens  
bevægelser, og hvordan 
man styrer. De skulle spil-
le stikbold på vandet. Ved 
den næste træning blev der  
undervist på land i sejlets 
styring, og endelig kom de 
på vandet med en af de øve-
de sejlere, der viste, hvordan 
man styrer både ror og sejl, 
stadig i havnebassinet. 

Herligt med nye optimister!
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Vi er flyvende fra start med at sejle. Vores 
øvede optimist- og Feva-sejlere startede i 
midten af april og den 4. maj gik vi i gang 
med de nye unge sejlere.

Se artiklen om kæntringsøvelser…

Herlig aktivitet i  
optimistafdelingen

Stævner

For de øvede sejlere var der allerede stæv-
ne start den 14. maj. Det er som vanligt i 
Rungsted, hvor der plejer at være en god 
tilslutning til stævnet. Vi stiller med 3-4 
optimister og en Feva.
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De andre kommende stævner, som vi for-
venter at deltage i, er listet nedenfor. For 
de yngre, som endnu ikke er begyndt 
på stævner, giver de nærliggende stæv-
ner en god mulighed for at snuse lidt til 
stemning en ved et stævne. Så kom forbi 
og se på.

 14. maj Boatflex Opti Cup  
  Rungsted 

 6-7. juni  Rangliste 3,  
  YF Furesøen

 13. juni  Skovser Cup,  
  Skovshoved 

 8. august Espergærde Cup 

 23. august Sletten Cup

 26-27 september Rangliste 6 DM,  
  Harboe Cup Skælskør

Sidst på sæsonen holder vi typisk et klub-
mesterskab, hvor også de nye mini-C sej-
lere kan dyste med om klubpokalen. Her 
vil vi de yngste få en kort bane, mens de 
mere øvede sejler længere. Det plejer at 
være en hyggelig dag. Vi melder datoen 
ud senere.

Havnedagen, den 5. juni, er også en vigtig 
dato. Der skal optimist afdelingen være 
med til at få nye interesserede sejlere til-
trukket, og vi skal sejle prøveture fra kl. 
12-16. Efter afslutningen af den officielle 
del af dagen vil vi lave en fælles arrange-
ment for optimister og forældre – så re-
server datoen.

Jane Skjøth-Rasmussen 
Juniorafdelingen



Traditionen tro lød startskuddet til sæ-
sonens DM-serie fra os i Nivå Bådelaug. 
Weekenden den 9.-10. maj stod vi for 
årets første kapsejladsstævne i Formu-
la, Slalom og Kona. Og det var et kæm-
pestævne med rekordmange tilmeldte: 
Hele 71 – Formula og Slalom med 47 til-
meldte og 24 Kona sejlere (One-design 
klassen) – så der var tæt besat på surfer-
pynten, ja over hele havnen med de man-
ge sejlere og tilskuere fra nær og fjern.

Vi har efterhånden ret stor erfaring med at 
afvikle stævner i Nivå Bådelaug. Vi har ar-
rangeret flere mesterskaber for forskellige 
kølbådsklasser, vi har afholdt VM i Kona, 
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Nivå åbnede  
atter surfsæsonen  
i Danmark

og vi har været fast arrangør af DBO-stæv-
ner gennem en længere årrække. 

Det kan være svært at håndtere tre disci-
pliner samtidig- Formula, Slalom og Kona 
– men vi har ved siden af den meget kom-
petente baneledelse og ekspertdommer 
i kapsejlads for windsurfere et sammen-
kørt crew på 18 officials, der er vant til at 
arbejde meget tæt sammen. Vi kan godt 
være meget tilfredse med arrangementet 
denne gang og give stor ros til alle frivil-
lige – uden det store engagement ville vi 
ikke kunne arrangere og afvikle så stort et 
stævne. Citat fra en frivillig i en af klub-
bens følgebåde: "Det er noget særligt at 
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overvære et Slalom stævne så tæt på, det 
går stærkt, meget stærkt!!! Slalom sejles 
på downwind-baner med hastigheder på 
over 35 knob…

Lørdag den 9. maj stævne dag 1: 

Den første dag af årets første DM-stævne 
formåede kapsejladsledelsen med dom-
mer Jan Madsen og baneleder Brian Ha-
bekost i spidsen at træffe gode valg. Der 
blev således gennemført 4 Formula-sejlad-
ser samt 1 tællende og 1 påbegyndt sla-

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE >>

lom-elimination i DM-serien. Ikke mindst 
fik Kona-klassen gennemført 6 sejladser.

Søndag den 10 maj stævne dag 2: 

Søndag fik vi meget springende vind: 
Lørdagen havde budt på meget chop-
pede forhold med vind fra en østlig ret-
ning, men søndag drejede den helt om i 
vest-nordvest, en af de mest udfordrende 
retninger, både for stævnecrew og sejlere, 
da denne retning byder på meget stød-
ende og retningsvarierende vind. Vi valg-
te at udsætte dagens slalomsejladser med  
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2 timer og sendte Kona sejlerne på van-
det kl. 10.00, så de fik gennemført yder-
ligere sejler 3 sejladser, så de kom op på i 
alt 9 sejladser, hvor 5 af dem var Slalom. 
Slalom er ikke normalt for Kona sejlerne, 
det gik stærkt, der var også nogle, der så 
ret betuttede ud!

Trods de komplicerede forhold lykkedes 
det meget flot at gennemføre finalen fra 
lørdagen samt yderligere en elimination 
i slalom. Den udfordrende vind og man-
ge timer på vandet gjorde, at søndag li-
geledes blev en lang og udbytterig dag. 
Ved stævnets slutning var der ikke mange 
point mellem topplaceringerne, der faldt 
således ud:

Open 
1: Sebastian Kornum 
2: Nikolaj Kruppa (Nivå Bådelaug) 
3: Frederik Poser

Master 
1: Nikolaj Kruppa (Nivå Bådelaug) 
2: Martin Funch 
3: Steen Buck (Nivå Bådelaug)

G master 
1: Steen Buck (Nivå Bådelaug) 
2: Torben Kornum 
3: Henrik Castens

Junior 
1: Casper Jepsen 
2: Niklas Lillelund 
3: Jonas Thyme

Youth 
1: Mads Jepsen 
2: Nicklas Borgen 
3: Peter Nors

Women 
1: Anissa Mohrath 
2: Anne Louise Eliasen 
3: Mie Gunni Kolmos (Nivå Bådelaug)

Kona 
1: Tim Aagesen 
2: Bo Staffan Anderson 
3: Christian Nebel 
4: Jesper Schmidt  

FORTSAT FRA SIDE 13 >>
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Sejlerskolen i fuld vigør
2015 fortsætter som sidste år, der er fuldt 
besat med elever på alle hold, og det er 
lykkedes Jeanette og Susanne at fordele 
de 40 elever på hold, så alle er tilfredse. 
Der er både begynderhold og hold for vi-
derekomne, hvoraf flere skal op til due-
lighedsprøven i år. Og vi er også ivrige til 
onsdagskap og andre kapsejladser. 

Med 40 elever er der noget at se til for 
instruktørerne, og det danske forårsvejr 
har også i år vist sig fra den hårde side, 
hvor det ikke kan undgås, at der kommer 
enkelte dage, hvor der ikke kan sejles. Så 
foregår undervisningen i vores klublokale 
med teori kombineret med erfaringer fra 
praktisk sejlads, hvilket jo er mindst lige 
så vigtigt. 

Vigtige datoer i sæsonen

Lørdag den 30. maj:  Dagtur til "en  
eller flere havne i Øresund".

Fredag den 5. juni:  Havnedag  
(fra kl. 1200) med mange forskellige  
aktiviteter. Sejlerskolen tilbyder bl.a.  
prøvesejlads for interesserede.

Onsdag den 24. juni:  Kursus i knob 

Sommerferie -som udgangspunkt  
er det fra uge 27 til og med uge 32.  
Dog kan sejlads i sommerferien aftales 
individuelt med din instruktør.

Onsdag den 26. august:  Kursus i  
motorlære – (endelig dato er ikke  
fastlagt endnu)

Fredag den 4. september:  Natsejlads  
på Øresund

Den 12. eller den 13. september:  
Prøver i praktisk sejlads (duelighed)  

Uge 39:  Skoleholdene stopper  
– fortsat sejlads kan dog aftales  
individuelt med din instruktør

Lørdag den 24. oktober:  Sejler- 
skolebrunch i Lagunen.

For alle aktiviteter gælder det,  
at der skal tjekkes med kalenderen 
på NB’s hjemmeside, da der kan  
ske ændringer af de dage, der er 
fastlagt indtil videre.

Jeanette Caspers har fanget nogle 
af Sejlerskolens mange ansigter
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Flere instruktører søges
Bådene Gefi on, Frigg og Samson sejler 4 af ugens dage og er godt forberedte til sæsonen. Det er dog værd at nævne, at især vores 2 J/80 både er udsat-te for skader på sceptre og pulpitter, så der skal ta-ges særligt hensyn når der sejles ud og ind fra bå-deplads, såvel som når der skal forhales langs med pælene ved sætning af sejlgarderoben.Vi opfordrer til at de af NB’s medlemmer, der har lyst til at blive instruktører henvender jer til Jeanette, da der altid er behov for afl øsere samt for at få fl ere in-struktører i gang.

Der er stor entusiasme omkring sejlerskolen, og vi takker alle de, der har været med til at gøre både-ne klar til sæsonen samt bådsmænd og instruktører, der passer på bådene i det daglige.
Sejlerinstruktør og taskesejlerHenning Laursen
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SOMMER 
AKTIVITETER  
I FREDENSBORG  
KOMMUNE 2015

OPTIMISTJOLLE Hvad med at lære at sejle ud for 
Nivå Havn i sommerferien? Vi rig-
ger vores optimistjoller klar til jer 
og viser, hvordan man kommer 
derudaf. Vi har naturligvis også 
redningsveste til alle – og lærer 
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 31 
mandag-fredag  
kl. 08-12 eller kl. 12-16

Mødested  
Bådelaugets klubhus på Nivå Havn, 
Nivå Strandpark 19, Nivå

Leder   
Steen Buck Hansen, tlf. 4036 0101

Arrangør   
Nivå Bådelaug Optimist



I sommerferien har du chancen 
for at lære at windsurfe hos de 
skrappe surfere i Nivå bugten. Vi 
sørger for udstyret og redningsve-
ste til alle. Og der bliver også mu-
lighed for at prøve at ro havkajak 
eller tage en hæsblæsende tur i 
vores store baderinge efter motor-
båden.

Alder  
12 – 18 år  
(max. 14 deltagere pr. hold) 

Tidspunkt  
uge 31 
mandag-fredag  
kl. 08-12 eller kl. 12-16

Mødested  
Bådelaugets klubhus på Nivå Havn  
Nivå Strandpark 19, Nivå

Leder   
Frederik Sommer, tlf. 3054 5551

Arrangør   
Nivå Bådelaug Windsurf

WINDSURFING
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Det er aldrig for sent at starte med at sur-
fe – og det er aldrig for sent at lære noget 
mere. Der ud over er det dejligt, at vi endnu 
har nogle pladser ledige på vores undervis-
ninghold:

Tirsdag Junior Begynder & Øvet  
kl. 16.00-18.00 (4 pladser tilbage)

Tirsdag Junior Begynder & Øvet  
kl. 18.00-20.00 (udsolgt, venteliste)

Onsdag Begynder & Øvet  
kl. 18.00-20.00 (7 pladser tilbage)

Torsdag Begynder & Øvet  
kl. 18.00-20.00 (14 pladser tilbage)
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Lørdag Begynder & Øvet  
kl. 09.00-11.00 (udsolgt, venteliste)

Søndag Sikker Surf for alle  
medlemmer kl.12.00-14.00 (ca.)

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 nu kommet rigtig godt fra 
start: Vi har fået nye sejl fra Simmer-
Style, så vi kan tage god imod alle på 
vores surf hold. 

Steen

Stadig plads til flere surfere



Brødrene Jonathan og Noah Willumsen er 
juniorer fra Nivå Bådelaug og de deltog 
i årets første windsurfstævne for discipli-
nerne wave og freestyle. Basen for stæv-

Surf Klitmøller
net var i Klitmøller ved Hanstholm 1. – 3. 
maj. Vejrudsigten nogle dage før stævnet 
var lovende med hård vind fra vest. Begge 
discipliner kræver minimum ca. 8 m/s vind 
og helst mere.

Efter endnu lidt venten lykkedes det at gennemføre først en a-række og 
derefter junior sejlads. Noah trak det længste strå ved at blive nummer 
1. i begge rækker. Jonathan blev nummer 3 i a-rækken og nummer 2 i 
junior. Meget flot af begge drenge, som ser frem til at deltage i flere af 
disse stævner henover året. Næste gang bliver NM ved Rønbjerg til juni.
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Desværre svigtede metrologernes 
forudsigelser. 1. maj gik derfor med 
et par skippermøder og ellers ven-
ten på vind. Lørdag var ligeledes 
vindløs. Til gengæld var der mulig-
hed for at paddlesurfe – på et bræt 
uden sejl, da bølgerne var store – 
omkring 1-1½ meter i brændingen. 

Søndag var udsigten igen sløv, men 
med lovning på kuling fra øst nat-
ten til mandag. Stævnet kørte til 
Krik ved Limfjorden for at afvente 
den tiltagende vind. Forholdene her 
er ideelle til freestyle, som er hop og 
tricks på fladt vand. Flere deltage-
re valgte at køre hjem. Derfor ryk-
kede man juniorerne op i a-ræk-
kens heats for at give kamp til den 
ene senior, som endnu var til ste-
de. Omkring kl. 17 forsøgte man 
at gennemføre et heat i a-rækken, 
men måtte annullere.

Noah går i 9. klasse på Venø efter-
skole, hvor der altid er masser af 
vind. På skoleskemaet er der wind-
surfing på nær i vintermånederne. 
Efter skole er der også god mulig-
hed for at windsurfe med en kam-
merat eller flere. Sidste år var det 
Jonathan, som havde et 10. klasse 
skoleår på Venø. Nu går han i gym-
nasiet. Forberedelserne i foråret 
har ud over tid på vandet også stå-
et på styrketræning lavet specielt til 
windsurfing samt på skateboarding. 
Styrketræningen gør sæsonstarten 
nemmere. I perioder med lidt vind 
holder træningen formen ved lige.

Kim Petersen, træner/instruktør/far

Vulcan udført af Jonathan 

Noah i en Shove it
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04.07.2015 – 10.07.2015 er der VM for 
J/80 i Kiel, og det er i skrivende stund net-
op lykkedes os at samle 2 hold, som vil re-
præsentere NB:

Folke Galsgaard, Dora Tryggvadottir, Chri-
stian Jönsson og Flemming Nørgaard samt

Christian Caspersen, Henning Laursen, 
Jeannette Caspers og Jesper Bakka.

Stævnet afvikles i Olympiahavnen i Kiel. Vi 
ser meget frem til nogle spændende og 
udfordrende dage på vandet. Rygtet siger, 
at der ventes op til 100 deltagende både.

Der kommer reportage med dagbog og 
billeder på hjemmesiden og selvfølgelig i 
næste udgave af NB Nyt.

Sejlerskolen 
til J/80 VM i Kiel
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Sejlerskolen  
til J/80 VM i Kiel
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Nyt fra kap-
sejladsudvalget

J80 stævne

Det planlagte J80 stævne den 1. – 3. maj 
måtte vi afl yse pga. manglende deltagel-
se. Det var måske lidt tidligt på sæsonen, 
men det er også svært at fi nde ledige 
weekender i betragtning af alle de øvri-
ge aktiviteter. 

Ligasejladserne

Så er året ligastævner gået i gang. I den 
åbne sportsbådsliga blev det første stæv-
ne sejlet i Skive den 9. – 10. maj sammen 
med Sejlsportsligaens 1. division. Der var 
desværre ingen deltagelse fra NB. Men 
det var der til gengæld 16.-17. maj i 2.di-
vision i Sejlsportsligaen ligeledes i Skive. 



J80 VM
Verdensmesterskabet i J80 klassen bli-
ver i år afholdt i Kiel i begyndelsen af 
juli. Det er ikke længere væk end at 
begge NB’s J80’er deltager. Det er en 
stor begivenhed og indtil videre er der 
tilmeldt 50 både. Seks af bådene kom-
mer fra Danmark. er.

DM 2015
Planlægningen af DM for IF og L23 
den 20. – 23. august er i fuld gang. 
Selv om flere allerede har givet tilsagn 
om at hjælpe til, er der stadig brug for 
flere hjælpere, så kontakt mig, hvis du 
gerne vil have et par gode dage, med 
hyggeligt socialt samvær..

Onsdagssejladser
Aftensejladserne er kommet godt i 
gang. De første sejladser var under 

noget vanskelige vindforhold, men 
med en god tilslutning allerede fra 
første sejlads. Følg med på hjemme-
siden, hvor resultaterne bringes.

Holger Cup
Sundet NØ er et uformelt samarbejde 
mellem klubberne, der ligger mellem 
Nivå i syd og Gilleleje i nord. På senior 
siden er der udvalgt fire distance-
sejladser i løbet af sæsonen som tæl-
ler med til Holger Cup. Den første  
sejlads, Ophelia, blev sejlet den 9. maj. 
Der var 10 deltagende både, hvoraf 
de fire kom fra NB. Det blev desvær-
re ikke til gode placeringer for NB del-
tagerne, men vi kommer forhåbentlig 
stærkt igen. 

Christian
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Liga debut i kuling
Nivå Bådelaug deltog for første gang i 
sejlsportsligaens 2. division ved det før-
ste stævne i Skive. Det var en blæsende 
weekend, til tider med vind over 15m/s 
og en tracket rekordfart på 18,9 knob, 
så det var udfordrende at sejle de små 
J/70 sportsbåde, som bruges til liga-
sejladserne.

Sejladserne foregår på den måde, at 
de 18 deltagende klubber skal sejle i  
6 både (+ en reserve) på skift. 6 klubber 
ad gang en sejler mod hinanden og imel-
lem hver sejlads byttes rundt, så andre  
6 klubber sejler imod hinanden. 

Besætningerne bliver udskiftet hurtigt 
og effektivt fra gummibåde, så vente-
tiden bliver minimal. Banerne er korte 
og varer ca. 12 min. Med startprocedu-
ren og omskiftning tager det ca. 20 min.  
pr. sejlads. I alt blev der i løbet af week-
enden sejlet 36 sejladser, og alle klub-
besætninger har hver sejlet 12 sejlad-
ser. Planen er lavet, så alle kommer til at  
sejle i alle bådene og mod hinanden med 
en fair fordeling. Besætningen består af 
4 mand, men der må være et bruttohold 
på op til 8 mand, som må udskiftes frit 
imellem hver sejlads. 

Bådene blev indkøbt af Dansk Sejlunion 
sidste år og køres rundt til 4 årlige Liga-
stævner i hver af de to divisioner. Det er 
klubber der konkurrerer, ikke faste besæt-
ninger, og deltagerne skal ikke have an-
det end sejlertøjet med. 5 pladser udskif-
tes efter op- og nedrykning og et årligt 
kvalifikationsstævne. 

Nivå stillede med et brutto hold på 5 med 
løbende udskiftning. J/70 har heldigvis 
mange lighedspunkter til vores J/80’ere. 
De mindre dimensioner gør den på man-
ge måder lettere at håndtere, når man 
ellers tager højde for vægtplacering og 
J/70’erens næsten jolleagtige følsomhed 
sideværts. 

Topmærket helt inde under land, tydelige 
numre på sejl og de farvede let genken-
delige gennakere er publikumsvenligt og 
giver gode muligheder for at følge sejlad-
serne tæt fra publikumsområdet, hvor der 
opstilles telt med skærm med live tracking 
og on-line resultatavle. 

Søndag, hvor vi havde lært de andre hold 
at kende og nærmede os overalt placerin-
gerne blev der en fantastisk stemning på 
land blandt de oversiddende hold og be-
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sætningsmedlemmer, som fik fuld valuta 
for pengene med masser af nervepirrende 
situationer og næsten obligatoriske broa-
ches i de fleste af dagens seneste sejlad-
ser. Vi bidrog selv til underholdningen lør-
dag med en broaching få meter før mål, 
hvorefter vi drev ind i dommerbåden og 
måtte op i banen igen for at afslutte re-
gelmæssigt. Alt i alt blev det til en 12. 
plads i et felt hvor de øverste ti klubber 
var meget stærke. 

Vi har haft en herlig weekend, med ud-
fordrende sejlads i springende vind på de 
korte baner, hvor starter, boat handling og 
håndtering af båd-til-båd situationerne er 
afgørende i de meget tætte felter. Næste 
gang den 20. og 21. juni i Horsens stiller vi 
med et endnu større bruttohold og sejler 
lidt hurtigere, lidt højere og lidt kortere.

Af Folke Galsgaard/Christian Jønsson
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Nivå Strandpark 25
2990 Nivå
Havnefoged Torben Zedeler
Tlf:  7256 5305
Mobil:  2082 8040
Fax:  7256 5307
nivaahavn@fredensborg.dk

Åbningstider:
Alle ugens dage
Vinter: kl. 10-12  
Sommer kl. 14.-16

Havnekontoret
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Nivå Havn + Nivå Strandpark 19 . 2990 Nivå . Telefon 49 14 66 11 . www.restaurantlagunen.dk

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Store Havnedag 5. juni

Vi tilbyder den helt store 
frokostbuffet, hvor I kan 

smage alle vores lækkerier 
fra kl. 12-17.  

Børn under 10 år kan også 
være med – for halv pris. 
Og der er dejlig jazz til at 

stimulere sanserne fra  
orkestret No Name på  
terrassen, vi håber på  

godt vejr!

Husk at melde dig til på vores hjemmeside, hvis du vil have besked om 
vores Dagens Ret og øvrige menu, uge for uge.

Bordbestilling anbefales på 4914 6611

Stor frokostbuffet i Lagunen kun 165,- 

Stegte sild, karrysild med æbler og rødløg,  
bagt laks med syltede rødløg og urtecreme,  

rødspættefilet med husets remoulade og dildsyl-
tede agurker, kulmulerilette med rejer, oksesteg 
med peberrodscreme, mørbradbøf med cham-
pignon a la creme, tarteletter høns i asparges,  
terrin af hjort med morkler og brombær, nye  
kartofler med rygeost dertil bacon og tomat,  

3 slags ost med oliven og syltede kvæder,  
hjemmebagt brød.  

(Børn under 10 år – halv pris)

55056,4 N 12031,7 Ø


