
36. årgang nr. 4 - september 2014
www.nivaabaadelaug.dk



2

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

En vidunderlig sommer går på hæld. Ufatteligt mange solskinstimer 
og smukke aftener - og så endelig her i august lidt regn til at friske 
det hele op.

Foto: Henry Angelo
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Stort sejlerstævne i Nivå den 29. - 31. august
Nivå Bådelaug er arrangør for Dan-
marksmesterskaberne for fire bådklas-
ser i år: X99, J80, Spækhugger og 
Trapez

Mens der har været afholdt DM for 
de øvrige klasser i årtier, er det første 
gang, der afholdes officielt Danmarks-
mesterskab for J80 klassen. Sidste år 
anskaffede Nivå Bådelaug to J80 pri-
mært med henblik på at bruge dem til 
uddannelse af nye sejlere, men også for 
at give mulighed for mere erfarne sejlere 
at deltage i klassekapsejlads i verdens 
største kølbådsklasse. Således deltager 
bådene i KDY’s ugentlige kapsejladser i 
Rungsted og i den åbne liga, som Dansk 
Sejlunion har taget initiativ til i år.

Det er et stort arrangement med op til 
200 sejlere, som alle er glade for at 
komme til Nivå, hvor Nivå Bådelaug, 
i samarbejde med Nivå Havn og med 
hjælp fra Sletten Bådeklub, KDY  og 
mange hjælpere, er parat til at levere 
sejladser, som både byder på gode 
sportslige og sociale oplevelser. 

Lørdag aften er der festmiddag leveret 
af Lagunen. North Sails udlodder ved 
middagen en spiler/genakker til hver 
kølbådsklasse, en flot gestus som også 
burde trække deltagere.

Så er resten op til vejrguderne.
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Formanden har ordet

Endnu engang fik vi en sommer med 
det perfekte sejlvejr. Varme, sol og en 
blid brise overvejende fra øst. Kunne 
det være bedre? Vi slap endda for 
alger, selv om vandet nogle steder 
rundede de 23 grader. Der var sikkert 
trængsel i nogle havne, men i mange 
var der god plads. Det bliver svært at 
få det bedre.

Sommeren havde dog også triste sider. 
Henning Jacobsen, som har været med-
lem af NB i mange år og altid været 
villig til at give en hånd med, døde efter 
kort sygdom i slutningen af juli.

Alle aktiviteterne i NB kører nu igen 
efter ferien på fuld tryk. Flere hold er 
overtegnede, og det er altid kedeligt 
at afvise nye medlemmer. Sejlerskolens 
kapacitet er begrænset af antallet af 
instruktører, så er du kyndig og frisk på 
at bruge en aften om ugen på at lære 
andre at sejle, må du endelig kontakte 
sejlerskolen.

Foran os ligger en efterårssæson med 
mange aktiviteter. Der er stævner for 
surfere og optimister rundt om i landet, 
og i NB afholder vi firdobbelt DM i den 
sidste weekend i august. På nær X99 
klassen, som har noget svært ved at få 
mobiliseret deltagere, ser det godt ud 
for de øvrige klasser. Har du lyst til at 
hjælpe til, må du endelig vende tilbage 
til formanden@nivaabaadelaug.dk. 
Det kræver ikke specielle forudsæt-
ninger, og det giver en god indsigt i 
kapsejlads.

I forbindelse med pinseturen til Mölle fik 
vi et nyt turudvalg bestående af Edel og 
Lise. Interessen for tursejlads i klubregi 
har været noget beskeden, men vi ser 
frem til gode arrangementer, som kan 
trække flere til. I den forbindelse er der 
mulighed for et samarbejde med Slet-
ten, så der kommer lidt flere både af 
sted, og vi kommer til at kende vores 
naboer lidt bedre.

Sagen omkring Lagunen var på dags-
ordenen i Fritids- og Idrætsudvalget den 
13. august. Jørgen, Steen og jeg havde 
fået foretræde. Jørgen gav en kort gen-
nemgang af det historiske forløb, og 
der blev knyttet et par kommentarer til 
NB’s holdning i sagen. Udvalgsforman-
den Per Frost erklærede, at det er en 
vanskelig sag, som udvalget må have 
tid til at tænke over. Der vil derfor ikke 
blive taget beslutninger før tidligst ved 
udvalgsmødet i næste måned.



5

Rigtigt og forkert om Lagunen og Trekosten

Sendt til pressen af Annemette Allerup, NB-Nyt, og formand Christian Caspersen

Klubrestaurant Lagunen har eksisteret, 
siden klubhuset blev bygget i 1992.  Og 
den blev bygget af medlemmer og halv-
vejs for medlemmers penge. For Nivå 
Bådelaug havde gennem mange år 
opsparet et pænt beløb i en klubhusfond, 
der blev yderligere hjulpet på vej af en 
kontingentforhøjelse i 1992 øremærket 
klubhusbyggeriet. I maj 1991 godkendte 
byrådet byggeprojektet for klubhuset, 
hvor Lagunen er beliggende. Det blev 
bygget med en masse medlemmers gratis 
hjælp og indviet i august 1992. 

Klubhuset blev opført efter ”krone til krone” 
princippet, dvs. Nivå Bådelaug finansierede 
halvdelen af byggeriet, dels med en kontant 
indbetaling til kommunen på ca. 1 mio kr., 
dels gennem frivilligt arbejde i forbindelse 
med byggeriet. Derudover har Nivå Bå-
delaug investeret i den nødvendige teknik 
i køkkenet, samt møbler i serveringslokalet 
og på terrassen. Kommunen overtog vær-
dien af klubhuset – og det blev modregnet 
i en 30-årig brugsaftale, hvor kommunen 
skulle dække alle omkostninger ved at drive 
huset. Der var ingen restriktioner af nogen 
art omkring husets anvendelse, herunder 
heller ikke drift af en restaurant. 

Ved klubhusets indvielse i august 1992 
blev der råbt mange gange hurra, både 
fra sejlerne, kommunens byplansarkitekt 
og repræsentanterne fra byrådet. Nu 
var det lykkedes at få en længe ønsket 
restaurant på den dengang nye Nivå 
Havn, til glæde for alle kommunens bor-
gere. Klubrestauranten blev bestyret af 
klubmedlemmet Gitte Faurholt, som efter 

nogle år ønskede at blive selvstændig re-
stauratør, hvorfor hun byggede Trekosten.

Trekosten var i mange år et trækplaster 
på Nivå Havn og eksisterede fint sammen 
med Lagunen. På samme måde eksisterer 
Sletten Kro og ”Kabyssen”, Sletten Både-
klubs restaurant, glimrende side om side. 
Trekosten blev overtaget af den nuværende 
ejer i 2007, og først nu, 7 år senere, hører 
vi klager over konkurrence. Klager, som 
truer med at indskrænke Lagunens råderum 
væsentligt, selv om den slet ikke konkurrerer 
med Trekosten, som ligger i et højere prisseg-
ment end Lagunen, og har helt anderledes 
åbningstider, bl.a. har de i modsætning til 
Lagunen åbent til såvel frokost som middag 
hver dag året rundt. Lagunen har desuden  
helt lukket i januar og frem til standerhejsning 
i april, bortset fra enkelte medlemsaftener.

I mange sejlklubber, som er opført med 
offentlig støtte, f.eks. den nye bygning i 
Horsens, er det en betingelse, at restau-
ranten skal betjene alle borgere. Det 
synes vi selvfølgelig også skal ske her 
i Nivå. Ikke mindst i betragtning af, at 
det er Nivå Bådelaug, der hvert år står 
i spidsen for at gøre reklame for hele 
kommunens havn ved at invitere alle 
kommunens borgere til Havnedag og 
Sct. Hans og sørge for alt det praktiske 
og økonomiske i den anledning.

Så fra Bådelaugets side kan vi kun opfor-
dre kommunen til at fastholde det fanta-
stiske aktiv for Nivå Havn, som Lagunen 
er, og forny brugsretsaftalen, som det var 
forudsat i den oprindelige aftale.
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Mange kapsejladser

Onsdagssejladser

Vi har allerede på nuværende tids-
punkt afviklet 13 af de 20 aftensejlad-
ser, alle med god tilslutning. Som en 
service til sejlerne sættes resultaterne 
på hjemmesiden og mailes direkte til 
alle deltagerne. Det er fantastisk, hvad 
”Klubmodul” kan. Sejladser foregår 
under kyndig ledelse af Jesper bistået 

af bådførere og skiftende dommere. 
Nedtælling på VHF er også en god 
service til sejlerne. Som sædvanligt 
begynder det at stramme til i toppen 
af løbene, så overalt resultaterne op-
dateres ugentligt.

Der har ikke været søgning til onsda-
gens turalternativ, så det skal måske 
ikke udbydes igen.



7

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

Ligasejladserne

Efter to gode serier i henholdsvis Rung-
sted og Sønderborg, skal der sejles i 
Vedbæk, den 23. – 24. august og i 
Århus den 6.-7. september. De to hold 
fra Nivå klarer sig godt, så vi ønsker 
dem fortsat held og lykke.

Dansk Sejlunion har nu endelig be-
sluttet sig for kvalifikationsmetoden 
til næste års ligasejladser. Der bliver 
udtagelse i oktober, og NB stiller med 
sit bedste hold.

DM 2014

Årets helt store begivenhed bliver DM 
for X99, J80, Spækhugger og Trapez. 
Et officielt DM kræver 15 til start i første 
sejlads, så specialklubberne skal slå lidt 
på tromme for at få både nok med. For 

J80 er det første gang, der afholdes et 
officielt DM. Der er tre hold i NB, som 
har meldt sig til J80 DM, men da vi kun 
har to både, skal vi enten låne en båd 
eller sejle udtagelsessejladser.

Mesterskabet er åbent, så der kommer 
både fra Sverige og Tyskland. 

Spækhuggerne sejler den 29.- 31. 
august, mens de øvrige klasser sejler 
30. – 31. august. Kig forbi havnen 
i den weekend og oplev den intense 
stemning, der altid er i forbindelse med 
større stævner.

Klubmesterskab

Den sidste weekend i september afhol-
des klubmesterskab. Det foregår i J80 
og de tilmeldte bliver fordelt i hold, så 
alle er velkomne.
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Endnu en af de go’e er gået bort

Endnu en af de mangeårige, aktive 
NB’ere, Henning Jacobsen, er desværre 
afgået ved døden her i sommer. Han 
begyndte at føle sig syg i vinter og blev 
tiltagende dårligere. I juli fik han kon-
stateret muskelsvind (ALS) – heldigvis 
med en relativt kort varighed, da han 
under en tur i Cirkusrevyen med Lissi 
fik en blodprop i hjernen, hvorefter 
han en uge senere sov stille ind den 
30.juli. Dagen efter hans og Lissis 40 
års bryllupsdag. 

Henning var født i den jyske muld i 
1941 i Torrild ved Odder, det lagde 
han aldrig skjul på. Han elskede at 
sejle og var medlem af Bådelauget i 
40 år. Udover at han og Lissi hver som-
mer sejlede ferietur i båden, satsede 
han også på kapsejlads og opnåede 
mange flotte resultater:  Han vandt bl.a. 
DM i Scankap 99 i året 1989 og har 
desuden et år vundet ”Sjælland Rundt” 
i samme klasse. Han var også i mange 
år ivrig deltager i NBs onsdagsejladser.
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Henning var en person, der aktivt, men 
beskedent og altid hjælpsomt fik ting 
til at fungere i Nivå Bådelaug, og han 
blev da også udnævnt til ”Årets NB’er” 
ikke bare 1 med hele 2 gange. 

Da NB startede SOAK, var han manden, 
der stillede sig til rådighed som instruk-
tør, og han holdt meget af at have med 
de unge at gøre. Han var altid parat til at 
give en hånd med, han var hjælpsom for 
Sejlerskolen og ikke mindst for Handikap 
afdelingen. Henning var der altid – han 
var naturligvis også på pletten som fast 
mand på den nye dommerbåd i 2013.
 

Henning var desuden ekstremt god til at 
få folk til at komme til Nytårskur – han 
syntes, man skulle samles i klubben, 
også i vinterhalvåret.

Vi er mange, der gennem årene har 
nydt godt af Hennings arrangerede 
skiture til Frankrig og Italien, som altid 
var meget vellykkede.

Henning var et ganske enestående men-
neske, som vi alle vil huske og savne.
Vi håber, vi kan hjælpe Lissi med at 
komme videre.

Hans og Vibeke Taatø
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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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 Lørdag den 20. september 
  

Vi indbyder til klubmesterskab 2014 og efterfølgende surffest  
lørdag d. 20.september.  

  
Skippermøde i Mistralen kl.12.00 

Første sejlads vil være ca. kl. 12.30.  
  

Vi lægger en 8-talsbane langs stranden med stående start.   
  

Der sejles i flere klasser: 
Open (alle) 

Grandmaster (Damer plus 40 & M plus 45) 
De meget unge under 12 år (sejler på bane B) 

Junior 15 år. 
Youth 19 år. 

  
 

A. Klasse for øvede sejlere – lang bane 
B.  Klasse for mindre øvede sejlere – kort bane 

 
 Alle kan surfe med 

 
Sejladserne gennemføres uanset vind.  

  
Surffesten begynder ca. kl. 18.00 med velkomstdrinks. Aftenens fadøl er sponsoreret. 

  
Prisen og menuen kommer på e-mail eller tjek  

www.nivaabaadelaug.dk/surf. 
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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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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 
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Dejlige aftensejladser for juniorer
I juniorafdelingen blev børnenes som-
merferie fejret med en uges aften sej-
lads.  Hver aften kl. 17 i uge 27 blev 
der udvalgt joller, besætning og retning. 
Der blev sejlet Feva, Zoom-8 og opti-
mist. Det var hyggeligt og sjovt at sejle 
med andre sammensætninger og andre 
både end til hverdagens træning. En af 
turene gik til Bjerre Strand, hvor der så 
også blev badet og spist is.

Fredagen blev afsluttet med en omgang 
spontan kapsejlads. Alle sejlere og for-
ældre, der kunne, mødte op til sejlads 
i J80’erne med de to trænere Nikolaj 
(den yngre) og Thomas T (den ældre). 

Thomas Ts besætning var forældre og 
de yngre søskende, der også var mødt 
op - og Nikolaj havde sine optimist 
børn som gaster. Der opstod spontant 
kapsejlads Nivå Havn – A-mærket ved 
Rungsted Havn – Nivå Havn.

Tilbage på havnen var der tændt op 
i grillen til hygge og aftensmad. Lidt 
senere fik vi også overtalt Iskiosken til at 
holde lidt længere åbent, så desserten 
kunne bestilles.

Det var en rigtig god sejleruge at ind-
lede sommerferien med.

Jane, leder af ungdomsafdelingen 
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Sommersjov i Nivå Havn 2014
Der var fuldt hus hos Nivå Bådelaug Optimister og Windsurfer til 
Sommersjov i Nivå havn, med 42 børn mellem 7-16 år. Det var en 
hård uge, men for pokker hvor det var sjovt, sikken en fed stemning.
Vi startede mandag morgen, med ingen vind og megen sol – dejligt, 
hvis man er strandgæst, men ikke som sejler/windsurfer, som er til en 
uges sommersjov. Vi fik en uge, uden at vinden rigtigt kom på besøg, 
men så er det godt, at vi har lidt ekstra legetøj! Igen i år, lånte vi fra 
Dansk Sejlunion Torm traileren, men denne gang var en ekstra trailer 
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nødvendig. Sup, baderinge, windsurf, havkajakker, osv. 
Men vi fik sejlet lidt, så alle fik prøvet at sejle en optimist, Windsurf, 
Sup, havkajak og få en tur i vores baderinge. Der skete hele tiden 
noget, som kunne give lyst til at være på vandet og prøve forskel-
lige former for søsport – og det er jo netop meningen med disse 
uger, som Fredensborg Kommune arrangerer: At give børn og 
unge muligheder for at afprøve fritidsaktiviteter, der findes i kom-
munen – og finde ud af, om de har lyst til ”at gå til” noget af det.
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Den  hårdekærne af ildsjæle af instruk-
tører var Frederik Sommer, Jens Lau, 
Matias, Mie, Natasha, Henrik & Steen 
- som stod klar fra kl. 07.30 til 16.00 
hverdag og Henrik Haagen, som vores 
frokost afløser, satte vores frokost hold i 
gang - stor tak til Henrik. Vi kunne nyde 
vores frokost i ½ time uden afbrydelser. 
Det er næsten sikkert at, hvis vi har 
haft elever,der ikke var udmattede efter 
denne uge, så var de i OL form, inden 
de kom til Nivå. Vi instruktører var 
udmattede ....
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Vi håber, I har haft en dejlig uge, I fik alle 
prøvet en Optimist jolle ,Windsurf, Sup, 
havkajak og få en tur i vores baderinge.  
Vi sluttede ugen af med et Klubburger fra 
Andreas i Lagunen, til stor glæde for alle.

I skal være velkomne på vores Opti & 
Windsurf hold her i eftersommeren!
Ps. tjek vores facebook profil på http://
www.facebook.com/groups/NBsurf/ 
eller flere fotos på nivaabaadelaug.
dk/ http://windsurf.nivaabaadelaug.
dk/#home eller http://opti.nivaabaade-
laug.dk/#home
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Handikap afdelingen har haft en god 
og travl sejlsæson for halvåret med et 
aktivitetsniveau, der er større end nor-
malt og er kommet igennem halvåret 
uden skader på bådene eller personer 
– så alt i alt en god halvsæson.

Sejladserne er blevet fulgt op af lidt 
eftersejlads med kaffe, sodavand med 
lidt kage og socialisering, hvor der 
tales om sejladsen, og hvad er ellers er 

interessant eller oppe i tiden. Dette lille 
arrangement er blevet vel modtaget, så 
det fortsætter vi med i fremtiden. 

Vi har fået 3 nye aktive medlemmer og 
har et par stykker mere, der skal til prø-
vesejlads, inden den endelige beslutning 
om medlemskab tages. Det forøgede 
medlemstal samt aktivitetsniveauet har 
medført et akut behov for interesserede 
hjælpere, som kan afse et par timer en 

Fuld fart på Handikap afdelingen
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Hjælp 
Handikapafdelingen!

Handikap afdelingen mangler 
hjælpere for at kunne udvide vores 
aktivitetsniveau og modtage flere 
nye medlemmer.

Hjælperne  skal kunne sejle, være 
glade og omgængelige og inte-
resserede samt være med til at  i 
at give handikappede en god 
oplevelse  - det drejer sig om at 
få bedre livskvalitet og anderledes 
socialt samvær

Eventuelle henvendelser til Kaj på 
handikap@nivaabaadelaug.dk 
eller telefon 4025 6502  

til to gange om ugen, og som kan sejle 
vore handikap både - Olsen Twin.
MEN: Selv om vi for tiden har mangel 
på hjælpere, vil vi gerne have flere 
handikappede medlemmer, der gerne 
vil sejle – vi finder altid en løsning, så 
alle aktive medlemmer bliver sejlende. 
Der er med andre ord ingen grund til 
at holde sig tilbage – Kontakt Kaj for 
en prøve sejlads 40256502 – det er 
både sjovt, udfordrende, inspirerende 
og giver en bedre livskvalitet.   

Torsdag den 7. august afholdt handikap-
afdelingen grillaften på havnen , hvor 
der var stort fremmøde af medlemmerne. 
Vi havde en rigtig hyggelig aften og fik 
ved den lejlighed også sagt farvel til vo-
res afdelingsformand, Jonas Brodersen, 
som er taget på efterskole i Faaborg. 
Jonas far, Kaj Brodersen, har midlertidigt 
overtaget formandsarbejdet, indtil Jonas 
vender hjem igen til næste sommer. Foto:Peter Boidin
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Atter stor succes med Nivå Havnedag

På trods af alarmerende vejr-
udsigter fik Nivå Havn en 
rigtig god havnedag Grund-
lovsdag. Solen skinnede fint 
fra kl. 12, da alle aktiviteter 
åbnede, og folk fra nær og 
fjern strømmede til for at se og 
prøve de mange ting, der var 
iværksat: Børn kunne klappe 
en rødspætte, skrubbe, sø-
tunge eller ae en ål – eller lave 
krabbevæddeløb hos Fritids-
fiskerne. Man kunne se red-
ningsaktion med dykkerkorps. 
Man kunne opleve roklubbens 
romaskiner og se kajakfolkets 
grønlændervendinger.



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



24

 Man kunne se surfere på de nye SUP 
brætter. Man kunne komme ud og ræse 
bag Vandskibåden i en kæmpestor 
badering. Man kunne prøve at sejle 
i Sejlerskolens nye både, i handikap-
både – og i juniorernes forskellige joller. 

Man kunne snakke med pingviner, der 
bader året rundt – og synes, det er 
dejligt. Man kunne høre dejlig musik 
fra Sletten Jazz Ensemble og spise god 
mad, is osv. Og sidst, men ikke mindst, 
kunne man prøve at gå på vandet i 
de bobler, Lygum og Lagunen tilbød 
som en ny, sjov aktivitet for de yngre 
besøgende

Det var en dejlig dag, både for os, som 
kommer på havnen til daglig – og for 
alle mulige andre, der også kunne få 
lyst til at benytte sig af de mange akti-
vitetstilbud på Nivå Havn. Bådelauget 
fortsatte indsatsen for at gøre havnen 
populær et par uger senere ved som 

sædvanlig at arrangere Skt. Hans for 
alle i hele kommunen – og desuden var 
vi også klar med tilbud til Fredensborg 
Kommunes Sommeraktiviteter i uge 30 
for juniorer, surf såvel som sejlads og 
anden vandsjov i den herlige sommer.

Foto Annemette Allerup
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Nivå vandt tirsdagssejladsen i Rungsted
Dette Nivå Hold i J80’ere vandt tirs-
dagssejladsen i Rungsted  den 19. 
august - et stærkt hold sammensat af 
folk, der ellers er mest kendt fra Nivå 
surf - og så kendte kapsejlere fra NB.

Flot at Surf og Sejl lykkedes 
så godt sammen!
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Nivå vandt tirsdagssejladsen i Rungsted
Steen Surf har følgende fine forslag til NB’s 
medlemmer:

Hvis I er kommet lidt op i årene - og det 
kniber med mobiliteten - kan I måske skifte 
jeres båd ud med dette udmærkede fartøj. 
Så kan I fortsat være medlem af bådelauget 
og det maritime miljø i Nivå.

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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2014 aktiviteter Kapsejlads

Dag  Aktivitet

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



29

Datoer og aktiviteter i Sejlerskolen i 2014

Dag  Aktivitet

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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Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

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

Åbningstider:

Efterår (15/8 - 30-10)
kl. 10.00-12.00 
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. 5 2014              15. oktober                                medio november 
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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.



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

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

Tak for en forrygende sommersæson, hvor vejret , stort set uden stop, har været 
med os. Vi har været rigtigt glade for de mange, der jævnligt har besøgt os 

og skabt en supergod stemning i Lagunen. Men snart holder vi en lidt kortere 
uge – fra september har vi ikke åbent om mandagen, men frem til efterårsferiens 

slutning den 19. oktober holder vi åbent fra tirsdag frokost til søndag aften.
Derefter har vi frokost fra torsdag til søndag – og aften fra onsdag til søndag.

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

Sensommer sejlerhilsen - Alle os i Lagunen

B


