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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

Sekretariatet har åbent hver tirsdag 19-20 i ulige uger og ellers efter aftale. 
Ring til Karin eller Mette (tlf. nr. ovenfor)

Heldigvis slap vi bedre fra vinterstormen(e) i år – dels fordi det var mindre vold-
somt, dels fordi havnefogeden, surferne og andre gode folk på havnen var på 
pletten tidligt og dæmmede op med sandsække mv. Svanerne var også hurtigt 
på plads igen, selv om der var højvande både i havnebassinet og ved stranden 
mod øst. - Foto: Steen Buck Hansen.
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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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Bestyrelsens beretning 2014

Mindeord
Også i 2014 måtte vi sige farvel til 
nogle gode og mangeårige medlemmer 
af Nivå Bådelaug. Først på året døde 
Hans Sinding, som havde været med i 
NB lige siden starten for svaj i bugten 
i 1970 – og i sommer døde Henning 
Jacobsen, som også nåede at runde 40 
år som medlem i NB,  efter få måneders 
sygdom. Begge havde lagt stort arbejde 
og engagement i Bådelaugets aktiviteter 
– og er dybt savnede. 

Medlemsfremgang
Mange sejlklubber under Dansk Sejl-
union mister medlemmer i disse år. 
Den store tilgang i halvfjerdserne 
kan ikke holdes ved lige i takt med, 
at medlemmerne bliver ældre. Der er 
mange andre fritidstilbud, som frister 
yngre mennesker, og som måske passer 
bedre til tidsånden, hvor fornyelse og 
uforpligtende deltagelse er i højsædet. 

Det er derfor meget positivt, at Nivå 
Bådelaug kan vise en medlemsfrem-
gang både blandt surfere og sejlere. 
Det skal vi prøve at fastholde gennem 
tilbud, som er tilpasset tiden, vi lever i. 
Der er flere tanker undervejs i form af 
lettere muligheder for at komme ud at 
sejle og bedre udnyttelse af bådene. 
De store havne både nord og syd for 
os udvider kapaciteten på baggrund 
af efterspørgsel på havnepladser. Det 
sender også signaler.

Men medlemstilgang kræver flere 
hjælpere, uanset om det er juniorer, 
handicappede, surfere eller sejlersko-
leelever. Jeg skal derfor igen opfordre 
til, at alle de, der har tid og kvalifika-
tioner, kommer og giver en hånd med 
som instruktører, bådsmænd eller på 
anden vis.
Henvend jer til udvalgsformændene, 
som står på side 2.
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Potentialeplan
I løbet af sommeren blev der afholdt 
en række møder med henblik på at 
udarbejde en pontentialeplan for Nivå 
med henblik på at gøre området mere 
attraktivt både for beboerne og turister. 
Planen kan ses på dette link: 

http://www.fredensborg.dk/ 
forside/om+kommunen/
kommunen+i+udvikling/
potentialeplan+for+
humleb%c3%a6k+og+niv%c3%a5

Potentialeplanen lægger meget stor 
vægt på Nivå Havn og de muligheder, 
der er i området. Planen kan danne 
grundlag for en ny lokalplan, som i høj 
grad er påkrævet, da der fra både bor-
gere og havnens foreninger er mange 
ønsker, som kun kan opfyldes gennem 
en ny lokalplan. I planen indgår også 
forslag til aktiviteter, som umiddelbart 
kan igangsættes i form af musik på 
broerne og lignende.

Lagunen
Forholdene omkring Lagunen har givet 
anledning til adskillige møder med 
Fredensborg Kommune hen over året. 
Der har været opstillet flere modeller 
for, hvorledes driften af klubrestauran-
ten kunne foregå uden mistanke for 
urimelig konkurrence med Trekosten. 
I efteråret kom Konkurrencestyrelsen 
også på banen, så løsningen dikteret 
af kommunen bliver sandsynligvis, 
at kommunen overtager (hjemtager) 
den del af klubhuset, som udgøres af 
restauranten og køkkenet. Fra Både-
laugets side forsøger vi at få indført 
rettigheder til fortsat at anvende lokalet 

til det oprindelige formål, et samlings-
sted for klubbens medlemmer, men den 
endelige aftale foreligger endnu ikke.

Juniorer
Juniorafdelingen havde en god sæson 
med flere gode stævner og nogle so-
ciale arrangementer af nyere karakter:

Der blev gennemført en tur til Hven 
med børn i hhv. Feva og J80 - støttet 
af en RIP og dommerbåden. Det var 
desværre en meget vindfattig dag. Der 
blev også lavet sommersejlads, som var 
af mere social karakter end den vanlige 
træning på bane. Der blev sejlet “tur” i 
Feva’erne hver aften i den første uge af 
sommerferien og fredag aften sluttede 
man af med et J80’er ræs med børn 
og forældre ombord. Til Havnedagen 
stillede juniorafdelingen op, og standen 
var godt besøgt. Desværre blev det kun 
til to nye medlemmer.

Da sæsonen sluttede efter klubmester-
skabet, blev der indledt en ordning 
om vintertræning med Sletten. Frem 
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til starten af december blev der sejlet 
hver anden søndag med to træningspas 
afbrudt af frokost i Slettens restaurant.

Næste sæson indledes snart. Vi mødes 
ugen før vinterferien med børn, foræl-
dre og helst nye sejlere/forældre. Slet-
ten er invitereret med. Efter vinterferien 
går vi så i gang med vinterteori hver 
torsdag frem til april, hvor vi slutter af 
med svømmeprøve og kæntringsøvelse 
i Skovly Svømmehal, og så starter 
sæsonen i midten af april til maj for 
begyndere.

Vi håber på en god ny sæson med både 
stævner og sociale arrangementer.

Sejlerskolen har nu tre både tilbage – 
2 J80ére og 1 spækhugger. Den sidste 
folkebåd og den ene spækhugger blev 
solgt i 2014. Der arbejdes på, at vi 
på sigt kan finde finansiering til flere 
J80ére.

Sejlerskolen 
I år har sejlerskolen afholdt kurser i 
navigation, VHF, Knob- og Motorlære 
og praktisk sejlads på begynderniveau, 
let øvede, videregående og kapsejlads 
for begyndere, øvede og elite. Der har 
været 41 deltagere i praktisk sejlads 
og 13 deltagere i teoriundervisningen. 
I praktisk sejlads var det nødvendigt 
at oprette venteliste, da der manglede 
instruktører. Som et nyt tiltag sejles der 
vintertræning, som alle Bådelaugets 
medlemmer kan melde sig til. 

Surf
I maj måned blev det første surfstævne 
afholdt i Formula/Slalom & Kona med 
ca. 60 deltagere. Ved de nordiske me-
sterskaber blev det til en flot placering 
til Natasha som blev nr. 2. i Women.
I juli måned blev der budt velkommen 
til alle kommunens børn med Sommer 
Sjov i både optimist og surf, her deltog 
ca. 45 børn. Ved Young Gun stævnet, 
som er for deltagere under 18 år, kom 
der 15 deltagere. Klubmesterskaberne 
trak 35 deltagere og lige så mange, 
som så på. Mesterskabet blev afsluttet 
med en stor fest om aftenen. I efter-
årsferien var der Klub surf i Nivå med 
mange deltagere og et par stykker var 
på camp i Klitmøller.

Sæsonen blev afsluttet med julesurf. 
Se også billedreportagen side 17-23.

Hans Natorp, som er formand for 
Dansk Sejlunion, fremhæver Nivå Bå-

Nikolaj Kruppa Dansk Mester windsurf 2014
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delaug, som et eksempel på en klub, 
der med de rigtige tilbud, er i stand til 
at fastholde interessen og dermed med-
lemstallet. Kombinationen med en aktiv 
surfafdeling og diverse sejlaktiviteter for 
såvel unge som ”gamle” er med til at 
sikre denne udvikling.
 

sæsonen. Det blev til en afriggertur med 
kulturindslag til Helsingør i slutningen af 
september, og vi ser frem til flere arran-
gementer i 2015. Også på turområdet 
har der været tale om samarbejde med 
Sletten, så deltagerantallet kan komme 
lidt højere op.

Handikap
Der er også fremgang i handikapaf-
delingen. Men ligesom i sejlerskolen 
er der brug for flere instruktører og 
hjælpere, både til at være med i bådene 
og til at støtte i følgebådene. 

Kapsejlads
Onsdagskapsejladserne fortsætter 
i samarbejde med Sletten med ca. 
samme deltagerantal. Det var en god 
sommer, så kun en sejlads blev aflyst 
pga. manglende vind. Hvert år kom-

 
 

Afriggersejlads 
lørdag den 27. september 2014  

 
 
Turudvalget har i år arrangeret årets sidste tursejlads til Helsingør Nordhavn. 
Vi afholder skippermøde kl. 9.00 ved grillpladsen på Nivå Havn, og efter skippermødet sejler vi ud til A-
mærket, hvor starten går kl. 10.00. Præmie til første båd i Helsingør Nordhavn – for sejl! 
 
Når vi kommer til Helsingør, sejler vi lige indenfor i havnen og ind til venstre, hvor vi forhåbentlig kan finde 
nogle gode pladser. 
 Kl. 13.00 spiser vi vores medbragte frokost, enten ved bordene (hvis vejret tillader det) og hvis ikke, så har 
vi fået lov til at låne - HAS - Helsingør Amatør Sejlklub’s lokaler. 

Om aftenen tænder vi vores medbragte grills kl. 18.00 og hvis vejret er til det, spiser vi ved bordene på 
havnen i klubhuset, eller også benytter vi HAS’ lokaler, som de velvilligt har stillet til rådighed for os. 
 
Søndag den 28. september 
Vi afholder skippermøde kl. 9.00 – herefter kan man foretage sig, hvad man lyster, men kl. 10.45 går vi i 
samlet trop til Helsingør Søfartsmuseum, og tilbringer nogle interessante timer, hvorefter man sejler hjemad 
mod Nivå, når man synes, at tiden er til det. 

 
Vi håber at se rigtigt mange – så mød op og få nogle hyggelige dage i et forhåbentligt smukt efterårsvejr. 

Sejlerhilsener fraTurudvalget  
v/Lise Alexandersen og Edel Hansen 

Tursejlads i fællesskab
Efter Bjørns død har der ikke været 
noget turudvalg. Det var derfor meget 
glædeligt, at Edel og Lise besluttede sig 
for at tage udfordringen op midt på 
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mer der fornyelser, som forhåbentlig 
er med til at fastholde interessen for 
sejladserne. Se mere under Kapsejlads.

Ligasejladserne
Nivå Bådelaug bakker op om Dansk 
Sejlunions initiativ i form af en Sejl-
sportsliga. Vi kom ikke med sidste år, 
men i 2015 bliver der sandsynligvis 
åbnet for en division mere, som NB har 
kvalificeret sig til. Yderligere deltager 
NB i den åbne liga med de to J80 både.

Stævner
NB afholdt DM for fire kølbådsklasser i 
2014. Desværre måtte vi aflyse X99’er, 
da der kun var fem både tilmeldt. Det 
blev det første officielle DM for J80 med 
deltagelse af 21 både heraf nogle fra 
Tyskland og Sverige. Spækhuggerne 
mødte op med 26 både, hvad der er 
flot af en klasse med mere end 40 år 
på bagen. De 220 sejlere og de mange 
hjælpere hyggede sig og var meget 
glade for det store festtelt, da der netop i 

I 2015 er NB vært for IF og L23 DM 
i perioden 20. – 23. august. Vi søger 
hjælpere såvel på vandet som på land. 
Vi afholder et koordineringsmøde i 
marts, så vend gerne tilbage snarest.

NB-Nyt 
er grundstammen i Bådelaugets kom-
munikation til medlemmerne. I 2015 
vil bladet blive trykt og udsendt som 
sædvanlig, men med tiden vil det 
nok kun udsendes i elektronisk form. 
Annemette gør et stort arbejde både 
med bladet og med at arrangere Hav-
nedagen. Det faldt derfor som et godt 
valg, at Annemette blev udvalgt som 
årets NB-er. NB-Nyt suppleres godt af 
hjemmesiden, som giver mulighed for 
at bringe helt opdateret information 
og håndtere tilmeldinger til aktiviteter. 
Og af nyhedsmails, når der er noget 
superaktuelt at meddele enten til alle 
eller til en af afdelingernes medlemmer, 
eksempelvis juniorer, surfere, sejlersko-
lefolk mv.

den weekend var skybrud. Der er grund 
til at rette en tak til hjælperne både på 
vandet og på land. Også en tak til An-
dreas for den gode mad og betjening.
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Medlemsmøder
Bådelauget arrangerer hver vinter en 
række medlemsmøder om maritime 
emner. I foråret 2014 blev der afholdt 
3 medlemsmøder, og i efteråret blev 
der afholdt 2. Mødernes tema veksler 
mellem sejladsbeskrivelser, hvor Nivå 
sejlere eller udefra kommende gæster 
beretter om interessante sejlture, møder 
med fokus på nyttig viden om bådens 
vedligeholdelse, og møder om historie, 
det maritime miljø mv. 

Ved de fleste af møderne er Oasen 
næsten fyldt op med et fremmøde af 
ca. 40 medlemmer.  Inden møderne er 
der mulighed for en Dagens Ret fra An-
dreas’ gode køkken. Og spørgelysten 
er stor og i pausen snakkes der livligt.  

Fester
I 2014 startede festsæsonen med den 
traditionsrige Nytårskur først i januar, 
hvor traktementet – som det altid – var 
et delikat og spændende ris taffel. 

Årets NB’er blev Bjørn Bakhøj, som 
fik overrakt en whisky karaffel med 
indskription for sin indsats i Surf og i 
forbindelse med indførelsen af klubbens 
nye administrationssystem. Blandt de 
mange fremmødte medlemmer blev 
der udvekslet skipperskrøner og gode 
sejloplevelser i det festlige lag.

Det var som altid også NB, der stod for 
at arrangere Sct. Hans aften med bål og 
båltale. Ikke blot sejlere og surfere, men 
også borgere fra nær og fjern mødte 
op. Men vi må finde en anden løsning 
for bålets placering – surfernes plæne 
bliver helt brændt af, og der går flere 
måneder med at rense for rester fra 
bålet såsom søm, skruer mv.

Sæsonen sluttede i november med 
den nye tradition, Thanksgiving, hvor 
adskillige kalkuner lagde krop til hoved-
retten og et antal græskar til desserten. 
Lagunen var fyldt godt op og appetitten 
var stor. Jazz trioen All Swing & Bossa 

Thanksgiving i Lagunen
med lækker mad og herlig jazz

lørdag den 29. november kl. 18:00

Igen i år inviterer Nivå Bådelaug sine medlemmer, familier, venner og gæster 

til en hyggelig aften, inden juleræset begynder. Vi skal fejre den amerikanske 

taksigelsesfest Thanksgiving, hygge os med en fantastisk menu med helstegt 

kalkun med lækker stuffing, sweet potatoes og herlig sauce – og til dessert, en 

uforlignelig Pumpkin pie (græskartærte).

Det starter kl. 18:00 – men kl. 20:00 kommer trioen  All Swing & Bossa – og 

bidrager til en hyggelig stemning og måske en svingom. Andreas laver et godt 

tilbud på en Irish Coffee – og det bliver i det hele taget en ret hygsom aften.

2 retters menu og musik kun kr. 250,-

Husk at melde jer til på hjemmesiden – senest 21.11. – tak!
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underholdt med inciterende live music 
efter spisningen.

Store Havnedag
Igen i 2014 gennemførtes ”Store Hav-
nedag” på grundlovsdagen d. 5. juni. 
Også her er der tale om et arrange-
ment, som er godt på vej til at blive en 
tradition. Nivå Bådelaug (Annemette 
Allerup) er drivende kraft i arrange-
mentet, som omfatter alle havnens for-
eninger, klubber og erhvervsdrivende. 
Igen var vejret med arrangementet og 
fremmødet var fint. Solen skinnede, 

jazzmusikken svingede, og fadølsan-
lægget var i konstant aktivitet.  Man 
skulle også have god tålmodighed for 
at få fat i en pølse eller is hos Erna.

Som noget nyt havde Lygums og Lagu-
nen i fællesskab sponsoreret ”bobler”, 
så man kunne prøve at gå på vandet. 
Det vakte stor jubel hos især juniorer!  

Havnedagen tænkes da absolut også 
gentaget i 2015 – gode ideer til events 
modtages gerne. 
Skriv til aa@annemetteallerup.dk
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Rigtigt mange sejlerdage i Handikap 
afdelingen
Handikapafdelingen har haft et godt 
sejlår med rigtigt mange sejlerdage, 
som blev maksimalt udnyttet. Vi har haft 
fremgang med flere nye medlemmer og 
flere henvendelser om prøvesejladser 
og eventuelle nye medlemskaber i det 
nye år.

Vores største udfordring er mangel på 
hjælpere for at være i stand til at tilbyde 
et tilfredsstillende aktivitetsniveau for 
vores nuværende aktive og kommende 
nye medlemmer.

Vi har i det forløbne år haft flere aktive 
sejldage end de foregående år og for-
venter stigende niveau for det nye år.

I forbindelse med sejladserne har vi 
indført kaffe med lidt kage ordninger 
samt enkelte fællesspisninger for at 
udbygge det sociale sammenhold og 

dermed tilbyde lidt mere end sejlads, 
hvilket er blevet rigtigt godt modtaget af 
alle medlemmerne – så denne ordning 
vil fortsætte og eventuelt udbygges i 
det nye år.

Vi vil ligeledes prøve at få en tidligere 
opstart i år, mere sommerferie sejlads 
og forlænge sæsonen med 1-2 uger i 
efteråret, således at vores både og res-
sourcer udnyttes bedst muligt   

Vi opfordrer medlemmer fra alle bå-
delaugets afdelinger, som har interesse 
i at være med til at give vores handi-
kappede medlemmer en god oplevelse 
med godt humør og frisk luft som as-
sisterende / medsejlende sammen med 
vores handikappede medlemmer om 
at henvende sig på handikap@nivaa-
baadelaug.dk eller telefon 4025 6502 
for at høre nærmere.

Med venlig hilsen Jonas Brodersen
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Året der gik i Junior afdelingen

Juniorafdelingen havde en god sæson 
med flere gode stævner og nogle so-
ciale arrangementer af nyere karakter.

Gennem sæsonen blev det til stævner 
I Skovshoved (hvor vejret altid er godt 
siger sejlerne og i år var ingen undta-
gelse), Option-Cup I Rungsted, et bøl-
gefyldt stævne I Espergærde, sejlstævne 
I Sletten, hvor vi for første gang havde 
et Feva-hold på banen(og de vandt!). 

Årets sidste stævne ud over vores eget 
klubmesterskab var i Skælskør til Har-
boe Cup. Harboe Cup er et to-dages 
stævne og ret hyggeligt. Og for de 

som kan li´sodavand, kan man på en 
weekend godt nå at drikke 20 halvliters 
sodavand. Ud over at vi som sagt havde 
Fevaerne I konkurrence, har vi sæsonen 
igennem haft både B- og C-sejlere.

På den hyggelige og sociale side fik vi 
gennemført en tur til Hven med børn i 
hhv. Feva og J80 - støttet af en RIP og 
dommerbåden. Det var desværre en 
meget vindfattig dag, men det var en 
hyggelig dag for alle. På Hven indtog 
vi frokosten, gik tur til kirken og fik en 
badetur. 



13

Vi fik også lavet sommersejlads, 
som var af mere social karakter 
end den vanlige træning på 
bane. Der blev sejlet “tur” i Fe-
vaerne hver aften i den første 
uge af sommerferien, og fredag 
aften sluttede vi af med et J80 
er ræs med børn og forældre 
ombord. På havnen grillede vi 
og  hyggede.

Til havnedagen stillede junioraf-
delingen op og standen var godt 
besøgt. Der blev sejlet mange 
prøveture, lige indtil vind og regn 
stoppede brat for sejlladsen.

Til Klubmesterskabet havde vi 
seks sejlere igang, herunder en 
ny sejler Tobias, der kæmpede 
bravt med bølger og vind. Årets 
klubmester efter 6 sejladser blev 
Mathilde – efter en meget tæt og 
intens kamp.
Da sæsonen sluttede efter klubmesterskabet, blev der indledt en ordning om vin-
tertræning med Sletten. Frem til starten af december blev der sejlet hver anden 
søndag med to træningspas afbrudt af frokost i Slettens klubrestaurant.

Næste sæson indledes snart. Vi mødes ugen før vinterferien med børn, forældre 
og helst nye sejlere/forældre. Sletten er invitereret med. Efter vinterferien går vi 
så i gang med vinterteori hver torsdag frem til april, hvor vi slutter af med svøm-
meprøve og kæntringsøvelse i Skovly Svømmehal, og så starter sæsonen i midten 
af april. Til maj for begyndere. Hvis man er interesseret, ligger der en tilmelding 
klar på klubmodulet.

Vi håber på en god ny sæson med både stævner og sociale arrangementer.
Tak for året, der gik, og på gensyn næste år til en god sæson på vandet. Tag 
endelig dine kammerater eller søskende med – jo flere vi er, jo flere sjove timer 
kan vi få sammen!

Jane Skjøth-Rasmussen
Formand, juniorerne
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Lidt mere om Sejlerskolens 2014

Praktisk sejlads
Nivå Bådelaugs sejlerskole havde igen 
i år en forrygende sæson. Sæsonen 
for praktisk sejlads startede med intro-
mødet for interesserede i sejlerskolens 
aktiviteter. Der var fint fremmøde, og en 
del meldte sig senere til praktisk sejlads. 
Ved mødet fortalte sejlerskoleudvalget 
om sejlerskolens aktiviteter og praktiske 
ting samt sikkerhed ombord. 

I år startede sejlerskolen med 5 både. 
2 J/80ére, 2 spækhuggere og en 
folkebåd. Folkebåden var dog til salg 
og stod på land, indtil den blev solgt 
i efteråret.

J/80érne er blevet brugt flittigt til både 
undervisning i praktisk sejlads og til 
kapsejlads herunder klubmesterskab 
og vintertræning. Vores to trofaste 
spækhuggere blev også brugt, men kun 

til undervisning i praktisk skolesejlads. 
Den ene spækhugger, Sally,  blev solgt 
i december efter sæsonens afslutning. 
Så nu står sejlerskolen tilbage med 3 
både til sæsonen 2015.

Sæsonens praktiske sejlads startede i 
april. Der har været ca. 41 betalende 
deltagere i sejlerskolens praktiske sej-
lads herunder til både undervisning og 
anden holdtræning f.eks. kapsejlads. 

I år har sejlerskolen kunne tilbyde hold 
for nybegyndere, lettere øvede, videre-
gående, kapsejlads og elitesejlads. 3 
hold fra sejlerskolen har deltaget i Dan-
marksmesterskab for J/80ére. Der har 
også været deltagelse fra sejlerskolen 
i andre kapsejladser - ThieleCup samt 
andre stævner o.l. Både blev sågar 
fragtet med trailer til stævner i Jylland 
– i Århus og Sønderborg.
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I løbet af sæsonen har sejlerskolen 
afholdt forskellige events herunder 
weekendtur til Mølle sammen med tur-
sejlerne. Tilslutningen var ikke så stor, 
men det var en hyggelig tur med stor 
entusiasme og godt humør. Der blev 
sejlet i to private både, Little Wing og 
Aquarius. 

Natsejladsen foregik i Aquarius, 
ligesom sidste år, med deltagelse af 
7 fra sejlerskolen. Turen gik op forbi 
Helsingør. Vi har holdt kursus i knob 
og motorlære. 

Duelighedsprø-
ver i praktisk 
s e j l ad s  b l e v 
afholdt over 1 
weekend i sep-
tember. 2 elever 
var tilmeldt, og 
de bestod beg-

ge . Tillykke til Jane Skjøth-Rasmussen 
og Per Hansen. Der blev afholdt brunch 
for hele sejlerskolen i november. Ved 
brunchen blev Jane Skjøth-Rasmussen 
kåret som årets elev og fik også årets 
integrationspris. Duelighedsbeviser 
blev uddelt til de to nye sejlere, der 
havde bestået både den teoretiske og 
den praktiske del af prøven. Endnu et 
tillykke til Jane og Per. 

Kurser i teori:
Sejlerskolen afholdt kursus i navigation. 
13 elever var tilmeldt, og 10 elever gik 
til eksamen og bestod prøven.  

Der blev afholdt Y3 kursus, som strakte 
sig over efteråret 2013 og vinter 2014. 

10 elever var tilmeldt kurset og 8 gik til 
eksamen. Næste hold starter i efteråret 
2015.

I samarbejde med VHF-skolen arran-
gerede sejlerskolen et VHF/SRC-kursus 
med stor tilslutning. Kurset gentages i 
2015 og starter her sidst i januar.

Nye tiltag
Igen i år har vi forlænget sejlerskolesæ-
sonen. I første omgang om onsdagen, 
indtil det blev for mørkt til at sejle efter 
arbejdstid. Herefter er der tilbudt træ-
ningssejlads søndag fra 09.30 - 13.00. 

Sejladsen fortsætter, indtil frosten kom-
mer, og sejladsen er for alle medlemmer 
af Nivå Bådelaug og Sletten Bådeklub. 
Deltagelse i vintersejlads koster 500 kr. 

Desuden har vores to J80’ere deltaget i 
klubmesterskabet, som udelukkende var 
for J80’ere. Alle klubbens medlemmer 
kunne deltage i mesterskabet. Begge 
tiltag er foregået som et samarbejde 
med kapsejladsudvalget.

I år har 2 J/80èr-hold deltaget i kap-
sejlads i Rungsted om tirsdagen, hvor 
J/80’erne har deres eget løb. Vi endte 
med to fine placeringer på en 1. og 
2. plads for sæsonen. Godt gået af 
Nivåsejlerne. Stort tillykke. 

Ved kapsejladsen om onsdagen, som 
sejlerskolebådene også deltager i, er 
løbene sammensat af flere bådtyper. 
Sejlerskolen fik en fin placering i deres 
løb. Også stort tillykke til dem. 
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Nye projekter
Entusiasmen for sejlads i J/80’er stor 
- både som skolebåd og som klubbåd. 
På sigt håber vi på at kunne finde fi-
nansiering til at anskaffe flere J/80ére. 

Ændringer i sejlerskolens 
frivillige
I år er Pia Gåsland stoppet som medlem 
af sejlerskoleudvalget. Stor tak til Pia for 
hendes arbejde i udvalget.

Stor tak til Jesper Adler, som har lagt 
rigtigt mange timer og kræfter i arbej-
det for sejlerskolen både som instruktør 
og bådsmand og for hans engagement 
og nytænkning omkring brugen af 

bådene og  deltagelse i øvrigt i sejler-
skolens arrangementer. 

Stor tak også til Anders Reiter og Søren 
Schou Madsen for alle de timer, de har 
brugt som bådsmænd i sejlerskolen.

Velkommen til Dora Trygvadottir og 
Carsten Ralf Petersen som instruktører 
og til Christian Caspersen som vikarin-
struktør. Også stort velkommen til René 
Bruus Thomsen, Bernd Okkels og Hans 
Erik Nielsen som nye bådsmænd. 

Tak for en dejlig sæson
Tak til alle i sejlerskolen for en travl og 
begivenhedsrig sæson med mange gode 
oplevelser og spændende udfordringer. 
Vi glæder os allesammen til at tage 
hul på den næste sæson med de gode 
kræfter fra alle de frivillige i sejlerskolen. 

Fra sejlerskoleudvalget:
Jeannette Caspers - Peter Sommer
Kenneth Schiller - Susanne Lykke 
Stegenborg

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
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Atter i år blev vi Danmarks største og mest vindende surfklub. Men vi startede 
også allerede 27. april…

Billeder fra Nivå Surf 2014

Jesper grillede pølser fra Kyes – en rigtig 
hyggelig tradition

Som noget nyt, tog vi fat på SUP – Stand Up 
Paddling – sammen med vores sponsor
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Første stævne i Nivå allerede 3.-4. maj

Formula kom også
 godt fra start

 Stærk Kona Start i Formula-Kona stævnet, som åbnede surfsæsonen 
i Danmark 2014

Allan og Rasmus fra Nivå kæmper bravt ved topmærket 
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Der var fuldt hus i uge 30, da NB og 
Fredensborg Kommune inviterede på 
SommerSjov i Nivå Optimist og Windsurfer

SommerSjov i Nivå 

Dommerbåden kom bl.a. på hårdt arbejde

Selv om det var vindstille, var der alligevel 
noget at prøve på vandet

Og der var rigtigt mange, der syntes, det 
var fedt at komme en tur i gummiringene!



Nordiske mesterskaber i Formula

Young Gun stævne i Nivå

Vi fik sejlet 3 sejladser på 3 dage, der var ikke meget vind. Se hjemmesiden med alle resultaterne.

Natasha nr. 2 til NM Team Nivå i Nyborg

Det var Nivå Bådelaug windsurfs tur til at afholde årets sidste Young Gun Cup for landets yngste 
windsurfere i alderen 8-17 år. Der var fuld fart over feltet og drama og spænding i alle klasser, 
hvor alle kæmpede indædt om pladserne. 



Vores egne klubmesterskaber i september

Årets ultimative prøvelse for alle surfere i Klubmesterskaberne i Nivå blev afviklet lørdag 
20. september 2014.  Der var både øvede,begyndere, og der var lige så mange,som valgte 
at se på, så vi kunne have været mange flere på vandet.Vi fik afviklet 8 sejladser og fik et 
par omstarter og lidt udsættelser, pga. vind og vejr. så vi fik alle mange timer på vandet.
Der var drabelige dyster om pladserne, taktikken gjorde stor forskel for flere.

Klubmesterskaberne 2014



Nikolaj Kruppa Danskmester overall (i midten)

Masser af stærke vindere

Natasha nr, 2 NM Frederic Ørum Frederik Sommer

SUP på Øresund - Frederic og Trine
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Formand Steen bliver Grand Master i Skive

Bjørn Bakhøj SUP’er på Mølleåen

Julesurf – her er det nissepigen Marie Louise

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
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Masser af kapsejlads i 2014

I 2014 blev aktiviteterne skruet yder-
ligere op på kapsejladsfronten. Det 
er betinget dels af interne initiativer 
i NB, dels af ligainitiativet fra Dansk 
Sejlunion. Anskaffelsen af de to J80’er 
i 2013 har på flere felter skubbet gang 
i nye aktiviteter.

Det blev kun afholdt en distancesejlads 
i løbet af sæsonen. Som noget nyt i NB 
blev den afviklet med ”omvendt” handi-
cap, dvs. at både starter på forskellige 
tidspunkter, men de skulle komme i mål 
på samme tid, hvis de sejler efter deres 
måltal. Den, der kommer først over 
mållinjen, har derfor vundet. Det gav 
en fornyet interesse for distancesejlads, 
så det fortsætter vi med i 2015.
Onsdagssejladserne foregår i sam-
arbejde med Sletten Bådeklub, og i 
efteråret inviterede Sletten alle klub-
berne mellem Nivå og Helsingør til et 
møde for at se, om der er interesse for 
fælles sejladser. I første omgang bliver 
det distancesejladser, men med tiden 
kan der måske også arrangeres fælles 
stævner. Det er et godt initiativ.

Et andet initiativ, som mange sejlklubber 
har haft succes med, er simplere tur/
kapsejlads. Det var der ingen deltagere 
til i NB. Skal det være konkurrence, så 
skal det være rigtig konkurrence!
Der er også forsøg på at genoplive 
Øresundsugen, som afgik ved en stille 

Der blev i 2014 sejlet 20 ”onsdags-
sejladser”. Det er det største antal 
nogensinde. Det kan kun lade sig gøre, 
hvis der startes tidligt på sæsonen (før 
standerhejsningen), og hvis dage i juli 
også anvendes. Nye muligheder skal 
afprøves for at fastholde interessen. 
Deltagermæssigt ligger antallet nogen-
lunde konstant, men flere både deltager 
i flere sejladser end tidligere. Her blev vi 
hjulpet godt på vej af det gode sommer-
vejr. En mere ”professionel” afvikling af 
sejladserne med dommerbåden Freja 
og fast baneleder har øget kvaliteten 
af sejladserne, hvad der også er med 
til at fastholde interessen. 
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død i 1972. Der ligger på nuværende 
tidspunkt kun nogle tanker om, hvilke 
aktiviteter der skal indgå i den nye Øre-
sundsuge, men der afholdes et møde i 
slutningen af januar.

Dansk Sejlunion skød Sejlsportsligaen 
i gang i 2014. Der sejles fire stævner 
fire forskellige steder i landet. Bådene 
er seks nyindkøbte J70’er. NB var ikke 
heldig ved lodtrækningen om de ikke-
seedede pladser, men samtidig med at 
der sejles i ligaen, sejles der i de øvrige 
sportsbådsklasser. NB’s to J80’er har 
deltaget i alle fire stævner med gode 
resultater, og J80 ranglistemesteren 
blev Jesper Adler.

Både sidste vinter og denne vinter sejles 
der kapsejlads i J80’er, når vejret til-
lader det. Det er altså ikke en forglem-
melse, at bådene ikke er taget på land. 
Alle NB’s medlemmer kan deltage og 
opleve glæden ved at være på vandet 
på en årstid, hvor der ellers ikke er så 
meget sejlads.

Kontakt din lokale 
sejlmager Thomas  
Taatø og få en 
kvalificeret snak 
om dit sejlbehov

Elvstrøm Sails Øst
Møllevej 9 G5
2990 Nivå

T: 4918 1490  

Elvstrøm Sails Øst   /    www.elvstromsails.dk /    thomas@elvstromsails.dk
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Hvorfor eje, når man kan leje – og dele?

Står du på venteliste til bådplads i 
Nivå Havn? Eller synes du ikke liiige,  
økonomien tillader køb og drift af egen 
båd lige nu? Eller er du ny i havnen og 
mangler en kreds af andre entusiaster 
at sejle med? Så kunne dette være 
løsningen for dig.

NB overvejer nemlig at anskaffe endnu 
en J/80 som ”delebåd”, hvor brugerne 
hver tegner sig for en del af anskaffel-
sessummen, mens klubben som ejer af 
båden dækker udgifter til havneplads, 
forsikring og øvrig drift, mod at båden 
står til rådighed for klubbens faste ak-
tiviteter såsom Sejlerskole, kapsejlads 
m.v. Her er du som bruger selvfølgelig 
også velkommen til at deltage.

For at blive bruger, skal du være aktivt 
medlem af Nivå Bådelaug, have du-
elighedsbevis og kunne demonstrere 
tilstrækkelig sejlerfaring til at kunne 
sejle båden forsvarligt som skipper.

Med det nuværende prisleje for lettere 
brugte J/80’ere og f.eks. 10 brugere, 
forventes indskuddet at blive i omeg-
nen af 20.000 kr. for 5 års brugsret. 
Tager du en tjans som bådsmand eller 
sejlinstruktør og deltager i vedligehol-
delse og forårsklargøring, får du ikke 
andre udgifter end indskuddet og en 
selvrisiko ved skader. Vil du kun have 
fornøjelsen, bliver der et mindre årligt 
vedligeholdelsesgebyr. 
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Hvis du har lyst til at høre mere om 
J/80’eren, vores nuværende aktiviteter 
og rammerne for ”delebåde”, så mød 
op på informationsmødet den 24/2 kl. 
20:00 i Oasen, hvor du også kan møde 
nogle af de nuværende sejlere af Frigg 
og Gefion.

Der vil muligvis også blive tale om 
at kunne dele spækhuggeren Sam-
son, men sikkert kun for en sæson 
ad gangen. Til gengæld vil beløbet 
være betydeligt mindre – eksempelvis 
2.000 kr. pr. person ved 5 brugere for 
sæsonen 2015. Men princippet er det 
samme: At man kan bruge sejlerskole-
båden Samson alle de dage, aftener 
og weekends, den ikke bruges i skolens 
regi. Og at der er hjælp til en hel del 
af det praktiske.

Man skal dog møde op til åbningsweek-
end og klargøring i april – og man 
skal naturligvis have sejlerfaringerne 
i orden.

Kom og hør mere om Delebåd
24. februar kl. 20 i Oasen
Christian Jönsson - Tel 5117 1731
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Medlemsmøder i Nivå Bådelaug vinteren 
2014/15

Vi mødes og spiser kl. 18 – foredragene 
starter dernæst kl. 19.30. Spisningen 
sørger Andreas for til den sædvanlige 
pris for dagens ret. Men tilmelding er 
nødvendig af hensyn til indkøbene, da 

køkkenet ikke er åbent dagligt. Tilmel-
dingen sker ved at sende en mail til: se-
kretariatet@nivaabaadelaug.dk senest i 
weekenden før mødets afholdelse med 
oplysning om navn og antal kuverter.

Tirsdag d. 3.2.2015, kl. 19.30
Søkort og sikker sejlads – hvad 
kan papirkortene og de elek-
troniske kort?
Ved Peter Ladegaard Sørensen og Jes 
Carstens, Søkortafdelingen i Geoda-
tastyrelsen
I foredraget vil fremstillingen og ved-
ligeholdelsen af søkortene blive gen-

nemgået, og kortenes pålidelighed 
og nøjagtighed vil blive berørt. Der vil 
yderligere blive fortalt om hvad hen-
holdsvis de traditionelle papirsøkort og 
de elektroniske søkort kan. Endelig vil 
det blive omtalt, hvorledes vi som sejlere 
bedst benytter kortenes oplysninger, 
og hvordan vi kan planlægge vores 
sejladser. 
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Carta Marina. Olaus Magnus 1539. 

 

 

Norra delen av Öresund. Braun & Hogenberg 1588. 

Tirsdag d. 3.3.2015, kl. 19.30
Skånes og Hvens historie set i 
et maritimt perspektiv
Ved Sten Skansjö, professor emeritus 
i historie, Lund

Sten Skansjö er specialist i Skånes hi-
storie. Han vil – selvom han ifølge eget 
udsagn er uforbederlig landkrabbe 
med bolig i Lund – i sit foredrag lægge 
særlig vægt på udviklingen langs Skå-
nes kyster, herunder også udviklingen 
på Hven.  
Foredraget vil give et dybere indblik i 

Ved medlem(mer) af udvalget, Anja 
Boserup Quist, Absolut Landskab, og 
Dan Hasløv og Jørgen Jensen, arkitekt 
og ingeniør på Nivå Havn (i sin tid) 

I årets løb 2014/15 har et særligt per-
spektiv udvalg drøftet mulige fremtids-
scenarier for Nivå havn og Strandpark. 
Et eller flere medlemmer fra udvalget 

vil fortælle om udvalgets overvejelser 
og indstillinger. Anja Boserup Quist 
er landskabsarkitekt og har talt for 
en løsning med en ”åben” ydermole, 
som måske kan løse nogle af de akutte 
problemer vi har for Surf og med ba-
degæster. Dan Hasløv og Jørgen Jensen 
var henholdsvis arkitekt og ingeniør på 
Nivå Havns oprindelige udbygning. 

hvorledes historien er bag de mange 
havne og kystbyer vi fra Nivå har som 
nærmeste naboer.

Tirsdag d. 7.4.2015, kl. 19.30
Nivå Havn og Strandparks fremtid
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En lille solstrålehistorie fra havnen!
Jeg havde ligget på mastestativet et 
stykke tid, og da jeg blev lagt der, var 
der ikke andre på den ’hylde’, så jeg 
kom inderst, som så ofte før.

Det er altid lidt spændende, hvem der 
så senere kommer og lægger sig op ad 
mig, for det er altså meget forskelligt, 
hvad der så sker. Nogle er temmeligt 
anmassende og prøver nærmest at 
skubbe mig længere ind, selv om det 
ikke er muligt. Deres rustfrie beslag 
gnubber ubehageligt på mine sårbare 
sider, selv om der er så god plads, at 
det slet ikke skulle være nødvendigt.

Andre smider vådt tovværk eller stålwi-
rer oven på mig, selv om de burde vide, 
at det bryder jeg mig ikke om, eller 
deres flagrende indpakninger slasker 
vådt på mine sider!

Men i år fik jeg en behagelig overra-
skelse. Det var en rigtig gentleman, der 
kom og lagde sig ved siden af mig (han 
hedder B43). For det første holdt han 
en så pæn afstand, at han næsten ikke 
rørte ved mig, og så var han bundet fast 
til ’hylden’,  ligesom jeg også selv er. 
Desuden holdt han alle ejendele hos sig 
selv, så jeg overhovedet ikke fik noget 
’fremmed’ over mig. Han havde endog 
forbindinger på de nærmeste rustfrie 
beslag, så de slet ikke kunne røre min 
sarte overflade, selv om han eventuelt 
skulle forflytte sig lidt i søvne. 

Det bliver en ren fornøjelse med ham 
som genbo resten af vinteren!

Se, det var et rigtigt eventyr, som mange 
måske kunne lære noget af. 
Vinter hilsen fra E20 (Mogens Foder)

Foto: Hans Lissau
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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

Klubrestauranten er åben for medlemmer og deres gæster 
samt besøgende, hvor der er mindst et medlem af Dansk Sejlunion. 

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

Vinter sejlerhilsen - Alle os i Lagunen

B

Vi ses til påske! 

Vi bygger om og shiner op. Og glæder os til at åbne til påske – nærmere 
betegnet den 27. marts, fredagen før Palmesøndag. Se nærmere om vores 
planer, når tiden nærmer sig – og har du brug for at reservere bord til noget 
særligt, kan du inden da kontakte Andreas direkte på 5250 1897.


