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Bestyrelsen
Formand:  Christian Caspersen  2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk
Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk  
Kasserer: Niels Bang 2468 0469  regnskab@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:  Mads Hybschmann 5136 3841  hybsch@post.tele.dk
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: Anita Iversen 2057 9117   optimister@nivaabaadelaug.dk 
Suppleant 2: Per Rasmussen 2942 8812 perbaadsmand@mail.dk

Sekretariatet:   Allan Engberg  2021 7773 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk
Sekretariatet:   Hans Sinding 2821 2354 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk
Sekretariatet:  Janne Rosvall 4914 1379 janne@rosvall.dk
Sekretariatet:  Vibeke Taatø  4914 6806  taatoe@privat.dk
Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen          4011 3256     jwr@winston.dk

Udvalg:
Festudvalg: Vacant       festudvalget@nivaabaadelaug.dk
Optimister:    Anita Iversen  2057 9117 optimister@nivaabaadelaug.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
Tursejlads: Bjørn Hansen 7222 8023  turudvalg@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
Sekretariatets åbningstider: 
Lige uger: Tirsdag 19.00 - 21.00 - Ulige uger: Torsdag 19.00 - 21.00

Forberedelserne til Store Havnedag i Nivå Grundlovsdag er i fuld sving. 
Og alle havnens brugergrupper er med i år, det bliver stort og festligt – der 
bliver meget at se og prøve for børn og voksne. Det forlyder sågar, at der 
kommer et jazzorkester til at sætte fut i fejemøget. Se mere på side 16-17



New ShipShape A/S
Rungsted Havn 1 • DK-2960 Rungsted Kyst • Tlf.: 4586 8500
Online salg på www.shipshape.dk
Man-fre kl. 10.00-17.30. Lørdag kl. 9.00-15.00
Søn og helligedage kl. 10.00-15.00

Der er 7 gode grunde til at DU 
skal komme og besøge ShipShape. 
Vi ligger lige ved mastekranen. 
• Kæmpe udvalg i bundmaling
• Alt i bådpleje og lakker
• Største udvalg i sejlertøj også til joller
•  Garmin Marine Pro Shop 

– altid et  godt tilbud
• Watski Ship to Store
• Åbent hver dag også om søndagen
• Gratis parkering lige ved døren
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Stort udvalg
og professionel 

rådgivning

Hempel Mille Extra 2.5 liter. 
Er udviklet specielt til bådejere, som 
stiller høje krav om beskyttelse mod 
begroninger i saltvand. Den er pole-
rende, nem at arbejde med.

Tilbuddet gælder til og med 10. april 
2013 og kun ved fremvisning af NB-
nyt medlemsblad.

International Cruiser 3 liter. 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. 
Opbygger ikke tykke lag maling over flere sæsoner. – du betaler KUN for 2,5 l.

Tilbuddet gælder til og med 10. april 2013 og kun ved fremvisning af NB-nyt 
medlemsblad.

GARMIN GPSMAP 720
Er i kraft af intern højfølsom GPS-antenne en komplet og kompakt 
løsning til mindre både. 7” touchscreen skærm, udstyret med radar-
stik og NMEA 2000-kompatibel for tilslutning af et hav af netværks-
komponenter.

Kun 799,-
FØR 1.219,-

Kun 799,-
FØR 995,-

Kun 5.999,-
FØR 6.500,-

Er du klar til sæsonstart ?
ShipShape hjælper dig gerne ...
- gode tilbud, gør båden klar

Nu
40 % Free

a5helsideShipshapemarts13.indd   1 19-03-2013   11:15:37
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Nyt fra formanden 

Vintersæsonen har ligesom tidligere år 
været belagt med teoriundervisning på 
flere niveauer og klubaftener med god 
tilslutning. Møderne har både været 
underholdende og lærerige. 

Der har været mange aktiviteter i 
vinterens løb. Arbejdet med indførelse 
af det nye økonomisystem har været 
krævende, og vi skylder alle de, der 
har ydet en indsats, specielt Jørgen og 
Bjørn, en stor tak.

Selvom der ligger is i havnen, og der 
i skrivende stund er hård frost, varer 
det ikke længe, før en ny sæson står 
for døren.

Det bliver en sæson med mange nyska-
belser, men også med mange udfordrin-
ger, som stiller store krav til de mange 
frivillige i NB. Med anskaffelsen af to 
J80’er til erstatning af de 35 år gamle 

folkebåde, er der satset stort, men 
nødvendigt, hvis vi ønsker at fastholde 
nye og yngre elever og instruktører til 
sejlerskolen. 

Der er nu mulighed for at begynde i sej-
lerskolen i de to spækhuggere det første 
år og fortsætte andet år i J80. Efter 
duelighedsprøven er der mulighed for 
komme ud og sejle kapsejlads i J80’er. 
På sigt får vi forhåbentlig anskaffet 
trailere, så der også bliver mulighed 
for at deltage i stævner rundt i landet. 
Økonomien er betinget af, at næsten 
alle pladserne fyldes ud. Det kræver 
flere elever og flere instruktører end i 
dag, så det er en betydelig udfordring.

De to både blev anskaffet til en meget 
favorabel pris, ligesom vi har bestilt 
Elvstrøm sejl til meget gunstige priser. 
Nye både, nye sejl, det bliver en for-
nøjelse. Vi ser også J80’r som brobyg-
gere mellem junior og senior sejlads. 
Alt for mange unge forsvinder ud af 
sejlsporten, fordi vi ikke har attraktive 
tilbud til dem efter jolleårene. Endelig 
er der også andre muligheder i form af 
events, klubmesterskaber osv.

J80’erne finansieres delvist af salg af 
Hobie Cats, som begge er blevet solgt 
- og salget af folkebådene, hvoraf den 
ene allerede blev solgt sidste år. Den 
anden folkebåd er fortsat til salg, så 
hvis du altid har drømt om en folkebåd, 
er det med at slå til nu.

Vi har netop modtaget positiv tilbage-
melding fra Den A. P. Møllerske Støt-
tefond. NB modtager 175.000,- kr. til 
anskaffelse af en følge- og dommerbåd. 
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Det var ikke helt nemt at få sejlerne ud 
i den MOB, vi modtog fra en sponsor, 
så den er solgt. I stedet har vi anskaffet 
en DM Fishermann 27. Det er en motor-
sejler, som mange sejlklubber anvender 
som følge- og dommerbåd. Takket 
være de lave priser på brugte både, 
er den erhvervet til en meget attraktiv 
pris. Tanken er, at den bemandes med 
en eller to faste bådførere, som også 
sørger for den daglige vedligeholdelse.

Yderligere bliver der anskaffet et par 
optimistjoller for at styrke ungdommen.

Ud over midlerne fra Den A.P. Møl-
lerske Støttefond har vi kun modtaget 
fondsmidler i meget beskedent omfang. 
Der er derfor nedsat et sponsorudvalg, 
som løbende og systematisk vil søge 
fondsmidler og sponsorer til investe-
ringer i nyt materiel og til dækning af 
driftsomkostningerne. Vores økonomi er 
ikke betinget af, at vores ansøgninger 
imødekommes, men det vil give større 
frihed for fremtidige dispositioner. I 
forhold til vores naboklubber har vi et 
meget beskedent kontingent, ligesom 
brugerbetalingerne er rimelige. Det 
skulle gerne fortsætte.

Samarbejdet med Sletten Bådeklub 
fortsætter både på junior- og kapsej-
ladsplan. Vi mødes med SB flere gange 
om året og taler om muligheder for 
samarbejde, som kommer begge klub-
ber til gode.

Der er meget få sejlklubber, der har så 
mange tilbud i så god kvalitet, som vi 
kan levere i NB. Fra surf til store køl-
både, der er plads til det hele.

Vi ses til standerhejsningen 

den 27. april kl. 11 

hvor NB efterfølgende giver en 
forfriskning i Lagunen. Der er 
mulighed for at bestille frokost 
efterfølgende. Giv besked i god 
tid til sekretariatet.

Christian Caspersen
Formand
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Referat 
Nivå Bådelaug Generalforsamling 26.2.2013

Referent: Annemette Allerup

Formanden Hans Kristensen bød 
velkommen og indstillede Poul Erik 
Lorentzen (”Pelle”) til dirigent, hvilket 
blev rigtig godt modtaget. Derefter bad 
Hans forsamlingen mindes vores tidli-
gere formand, Niels Bech, som omkom 
ved en tragisk ulykke i sommeren 2012 
– med et minuts stilhed.

Bestyrelsens beretning var i forvejen 
udsendt i NB Nyt, så formanden kon-
centrerede sig i sin beretning om nogle 
hovedpunkter:

•	 At	juniorafdelingen	i	2012	fik	en	ny	
start qua en ihærdig indsats fra Anita & 
Martin Iversen og Thomas Taatøe, og at 
man nu er i gang med at søge midler til 
nye opti-joller samt Feva-joller og sælge 
Hobie Cats’ene, som ikke bliver brugt

•	 At	ambitionen	om	at	forny	flåden	i	
Sejlerskolen også er ved at lykkes, da 
man har købt 2 J 80’ere fordelagtigt, 
som bliver leveret i marts. Finansierin-
gen er delvist via lån i Dansk Sejlunion 
–  og så ved salg af de to gamle Folke-
både. Den ene er solgt, den anden er 
nu til salg – og provenuet fra den sidste 
skal gå til nye sejl, da J 80’erne ikke 
har sejl med i prisen. 

•	 At	 vi	 har	 skiftet	 it-system	 fra	 For-
eningspakken til Klubmodul, som 

bruges af mange foreninger, efter 
Foreningspakken er lukket ned. Det 
har taget megen tid i bestyrelse og 
arbejdsgruppe, men er nu skudt godt 
fra start – og projektlederen, Jørgen 
Winston Rasmussen, kunne fortælle, 
at 56% indtil dato havde betalt deres 
medlemskab for 2013 digitalt,

Næste punkt var gennemgang af regn-
skab, som ligeledes forelå til gennem-
syn inden generalforsamlingen, dels i 
klubhuset, dels på hjemmesiden. Kas-
serer Niels Bang sagde indledningsvist 
stort tak til Jørgen Winston Rasmussen 
for hjælp med regnskabet og gennem-
gik derefter regnskabet i hovedtræk for 
evt. afvigelser – men med den konklu-
sion, at resultatet netto var positivt. Der 
faldt også en bemærkning om, at det 
nye Klubmodul vil give meget bedre 
mulighed for at kontrollere regnskabet 
løbende. Revisorerne v. Jørgen Skov-
mand erklærede sig tilfredse, dog synes 
JS, at man skal være OBS på, hvordan 
rengøringen i klubhuset fungerer, efter 
at ”lokumsaftalen” med kommunen er 
bortfaldet, da den nye servicebygning 
på havnen er en realitet.

Planer for 2013 var næste punkt, hvor 
der blev redegjort yderligere for søg-
ning af midler til juniorerne, for Sejler-
skolens nye flåde, for arbejdet med at 
skaffe en ny dommerbåd til kapsejlads 
(og sælge den store MOB følgebåd). Et 
sponsorudvalg er nedsat, som arbejder 



7

ihærdigt med disse ting – og desuden 
med at skaffe medlemsfordele i form af 
forskellige rabatter.

Et samarbejde med OK benzin kan 
desuden betyde, at medlemmer ved 
tankning kan komme til at støtte NB med 
6 øre pr. liter brændstof, der hælder på 
tanken oppe i Nivå.

Det blev understreget, at der skal fuld 
damp på juniorsiden og på Sejler-
skolen for at få de nye investeringer 
til at hænge sammen. Men man er 
fortrøstningsfuld: Nyt materiel gavner 
tiltrækningen – og der vil også blive 
gjort en stor indsats for at tiltrække nye, 
når NB er vært for hele Nivå Havns 
store havnedag den 5. juni, hvor alle 
afdelinger på havnen forhåbentlig stil-
ler op og gør det muligt at prøve de 
mange, mange søværts aktiviteter, Nivå 
Havn kan byde på.

Derefter var det tid til de 2 foreslå-
ede vedtægtsændringer, som primært 
har at gøre med overgangen til nyt 

regnskabssystem, Klubmodul, og med 
virkelighedens digitale verden anno 
2013. Begge blev godkendt – og der 
var ingen indkomne forslag.

Endelig valg til bestyrelsen, hvor Hans 
Kristensen, som pga Niels Bechs død 
rykkede fra næstformand til formand 
i sommer, ønskede en mindre frem-
trædende rolle, da han faktisk ikke er 
bosiddende lokalt. Bestyrelsen havde 
indstillet Christian Caspersen som ny 
formand – han blev valgt.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer 
- Hans Kristensen, Steen Buck Hansen 
og Mads Hybschmann blev genvalgt 
og Anita Iversen blev valg som ny 
bestyrelsessuppleant. De eksisterende 
revisorer blev alle genvalgt. Jørgen 
Skovmand,Kjeld Sørensen og som 
revisorsuppleant Henrik Hagen Larsen.

Generalforsamlingen sluttede i god ro 
og orden for de 36 aktive deltagere 
– derefter var der medlemsmøde om 
vedligeholdelse af både kl. 19.30
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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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OK støtter sporten   
 
-  støt din egen sejlklub 
 
Som medlem af Nivå Bådelaug har du 
mulighed for at støtte sejlklubben ved 
at oprette et benzinkort til OK. OK er et 
lavprisselskab med tankstationer  både i 
Nivå, Humlebæk og 670 andre steder i 
hele Danmark. 
 
Dine fordele 

¥ Få kortet gratis med rentefri 
kredit 

¥ Betal dit samlede forbrug en gang om måneden 
¥ Du støtter din lokale sejlklub hver gang du tanker med 6 øre pr. 

liter, og ekstra bonus på 200 kr. når du har tanket 500 liter 
 
Du kan oprette et benzinkort på  
 
http://www.ok.dk/bil/bestil/benzinkort/	  
	  
og	  du	  kan	  selv	  kan	  vælge	  PIN-‐kode	  til	  kortet.	  	  
Når	  du	  kommer	  til	  hvilken	  sportsklub	  du	  vil	  støtte	  skriver	  du	  Nivå	  Bådelaug. 

	  
Hvis	  du	  allerede	  har	  et	  OK	  Benzinkort,	  kan	  du	  også	  nemt	  tilknytte	  en	  sponsoraftale	  til	  dit	  
kort.	  Ring	  på	  70	  10	  20	  33,	  så	  ordner	  	  OK	  det.	  	  

	  
   Dine fordele 
 
 

¥ Du støtter din lokale klub eller 
forening 
 

¥ Du betaler ikke ekstra 
 

¥ OK støtter med 6 øre pr. Liter 
benzin eller diesel 
 

¥ Ekstra bonus til klubben, når 
du har tanket 500 liter 
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Windsurf sæson start søndag 28. april kl. 12.00

Vi har et stort program også i den 
kommende sæson, vi starter med lidt 
før end normalt, men traditionen med 
grillpølser fra Kyes Kød og Røg, det 
laver vi ikke om, vi tør ikke. Lidt cola, 
de blå cola og måske et par Chokolade 
cookies vil også finde vej til Nivå.

Vi glæder os til at vise jer vores nye 
udstyr her ved sæsonstart.

Vi har igen i år været på det store ind-
køb, alle sejl fra 6,0 og op til 8,0 bliver 
udskiftet -  ca. 25 nye sejl og og et par 
boards, plus storbunke diverse dele.. 

I år afholder vi både Formula/Slalom, 
Kona, Young Gun stævne og klubme-
sterskaber, derfor afslutter hver måned 
med en lille kapsejlads. En kapsejlads, 
hvor alle kan deltage og kæmper om 
æren og titlen.

Vi deltager i DBO stævnerne Young 
Gun, Formula, Slalom og Wave rundt 
om i Danmark, der er altid mindst et 
medlem med til et af stævnerne. 

Der vil være følgebåde i vandet på 
alle undervisningsdagene og vi har 
uddannet flere hjælpere så selv om 
det ikke er en undervisningsdag, er 
der altid et medlem der kan sejle vores 
følgebåde. 

Vi planlægger et Speedbådskursus i 
april begyndelse af sæsonen, som er 
lovpligtig for de følgebåde vi benytter 
i Nivå. 

Husk ”De 10 Bud for Windsurfere” - har 
I ikke fået udleveret en folder fra
Søsportens Sikkerhedsråd, så er de til 
rådighed i klubben.

Glæd jer til en sommer med sol, vind 
og cookies.

Vi underviser i 
den kommende sæson:

Tirsdag kl. 16.00-18.00 
Juniorhold øvet

Tirsdag kl. 18.00-20.00 
Juniorhold Begynder

Onsdag kl. 18.00-20.00 
Begynder & Øvet

Torsdag kl. 18.00-20.00 
Begynder & Øvet

Torsdag kl. 18.00-20.00 
Formula Træning 

Lørdag kl. 09.00-11.00 
Begynder & Øvet 

Søndag kl.12.00–15.00 
Fri træning for alle medlemmer



11

Nivå Surfernes program 2013 

•	 Windsurf Sæson Start 
 Søndag 28,april kl. 12.00
•		DBO Formula/Slalom/Fun/Kona   
 stævne i Nivå 4-5. maj
•		Store Havnedag i Nivå
 Grundlovsdag 5. juni kl. 12.00
•		SOAK Sommersjov i Nivå 
 22-26. juli kl. 08.00-12.00-16.00
•		DBO YOUNG GUN TOUR 
 Nivå 31. august kl. 10.00

•		Klubmesterskaberne 
 lørdag den 21. september kl.12.00
•		Klubtur i efterårsferien Klitmøller 
 12-19. oktober
•		YOUNG GUN CLASSIC Klitmøller 
 13-15. Oktober
•		 Jule	Surf	24.	december	kl.	12.00

Der er pladser tilbage på vores skolehold og der er stadigt et par pladser hylder 
til privat udstyr. 

Vi ses på vandet til lidt vandsport.
instruktørerne i Nivå 

PS. Vi har fået ny hjemmeside 
og medlemssystem, hvis i ikke 
endnu har tilmeldt jer, så er det nu - 
vi instruktører bruger ”lidt” tid - 
”PLEASE”  
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Atter kapsejlads om onsdagen

I samarbejde med Sletten Bådeklub har 
vi planlagt årets sejladser og revideret 
sejladsbestemmelserne. Der bliver 17 
aftensejladser. Den meget begrænsede 
interesse for lørdagssejladserne bety-
der, at der kun bliver en distancesejlads 
en lørdag i september. 

Den første sejlads bliver onsdag den 
24. april. Der bliver ikke afholdt skip-
permøde, men den 9. april mødes vi i 
Lagunen sammen med sejlerne fra Slet-
ten til en regelgennemgang og en ori-
entering om de nye regler, som træder i 
kraft i år. Tidspunkterne for sejladserne 

er justeret, så vær opmærksom på de 
nye sejladsbestemmelserne, så snart 
de kommer på nettet omkring 1. april. 

Det vil også være en rigtig god ide, at 
I melder til sejladserne gennem det nye 
økonomisystem allerede nu, så der er 
gode muligheder for at få sat løbene 
bedst muligt. Vi har fastholdt prisen til 
450,- kr. for alle 17 sejladser. Dansk 
Sejlunion har lovet at sende de nye 
målebreve ud tidligere end sidste år. 
Det bliver nu heller ikke svært. Husk 
at betale gebyret til Dansk Sejlunion, 
først derefter frigives måltallene. De 
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Rekordjægeren

Rekordjægeren – Carbon3 – 
med EPEX sejl fra Elvstrøm Sails.
De første to er i hus: 
Kiel – Eckernförde   &   Sølvspileren

Vi glæder os til at fortsætte jagten.

Elvstrøm Sails Øst
Møllevej 9 G5 
2990 Nivå ○ Tlf. 49181490
thomas@elvstromsails.dk

sidste lørdage i september kan, hvis 
der er interesse for det, anvendes til 
klubmesterskab eller andet.

Med en ny dommerbåd, med forhå-
bentlig faste bådførere, kan vi skære 
antallet af dommere ned til en besæt-

ning, og dermed kommer vi alle sam-
men mere ud på banen.

Vi mødes på vandet!

Christian Caspersen
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Klar til forår i juniorafdelingen
Snart vejer klubstanderen atter over 
Nivå Havn, og de små hvide opti-
mistjollesejl på vandet er en sikker 
forårsbebuder. Nivå Bådelaugs junior-
afdeling skruer i år op for aktiviteterne. 
Optimistjollesejlerne er blevet delt op i 
to hold: Et fortsætter C-hold med Mads 
Christian, Mathilde, Jonathan, Jeppe, 
Gustav og Louise samt et begynder 
C-hold med Klara, Clara, Helena og 
Rasmus – og endeligt Ida Marie, der 
rykker op som A-sejler. 

Vi kommer til at træne to gange om 
ugen - hver mandag og torsdag. Sæ-
sonen indledes mandag den 22. april, 
men allerede inden da har børnene 
gennemgået sejladsteori, sikkerhed, 
knob og den årlige svømme- og 
kæntringstest i svømmehal. Det er alt 
sammen meget sjovt, men sejlads er nu 
engang skæggest på vandet.

Træningen vil i år være inspireret 
af Dansk Sejlunions fine program 
”Aldersrelateret træning i sejlsport” 
(ATK). ATK bygger på princippet om, 
at glæden ved at sejle er vigtigere end 
kapsejladsresultater, når børn dyrker 
sejlsport. Sejlunionen har hjulpet os 
med undervisningsmateriale, diplomer 
til børnene og en masse god inspiration.
Det er vores målsætning, at Nivå Bå-
delaug skal være for alle børn med 

interesse for sej-
lads. Både de 
børn som gerne 
vil sejle kapsej-
lads, og dem 
som gerne vil 
sejle alene for 
kammeratska-
bet, sejlglæden og spændingens skyld. 

Vi vil derfor sætte trivsel og leg i cen-
trum af vores træning  - f.eks. ved at 
børnene sejler efter bolde, skifter jol-
letyper og sejler ”fangeleg” på vandet. 
Samtidig vil vi have Nivå Bådelaug 
repræsenteret på kapsejladsbanerne. 
Ida Marie har planer om tage med til 
forårets udtagelsesstævner i Jylland og 
på Fyn, og vi glæder os til at se Nivå 
Bådelaug repræsenteret ved stævner, 
med gruppen af øvede C-sejlere, som 
vil blive introduceret til stævnerne i maj 
og juni måned. 

Det er vores ambition, at juniorsejlerne 
skal have mulighed for at afprøve for-
skellige jolletyper. På den måde kan 
man finde lige den type jolle, der 
passer til ens ambitioner, niveau og en 
jolle man føler sig tryg i. Derfor har 
vi søgt Tuborgfonden og Kronprins 
Frederik og Kronprinsesse Marys Fond 
om midler til et nyt projekt med titlen 
”Nye Børn På Vandet”. Tanken er at 
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indkøbe 3-4 optimistjoller til fornyelse 
af flåden, samt en to-personers FEVA 
jolle. To-personers jollen vil være en fin 
afveksling til en-mandsjollerne og kan 
skabe større dynamik i juniorgruppen. 
I forsommeren har vi booket to Feva 
joller hos Dansk Sejlunion, så vi får mu-
lighed for at afprøve jollerne og have 
nogle sjove uger med dem på vandet.

En af sommerens store begivenheder 
bliver den 9.-13. juli, hvor Nivå Både-
laug byder velkommen til fælles som-
mercamp for surfer- og sejler-juniorer. 
Campen er for selvhjulpne surfere og 
sejlere og byder på 5 sjove dage på 
vandet, hvor vi skal sejle, bade, træne 
målrettet og lave en masse sjove ting 
omkring vandet. 

Vi laver både fællestræning og indivi-
duel træning efter alder/niveau. Man 
får mulighed for, at prøve både surf og 
forskellige typer sejlads, alt efter inte-
resse og baggrund. Campen er åben 
for sejlere og surfere fra hele landet (se 
reklame andetsteds i bladet).  Vi satser 
på bredden her i Nivå og udbygger 
langsomt samarbejdet med surfafdelin-
gen for på sigt at skabe et godt socialt 
miljø for klubbens juniorer.. 

Vi har stadig enkelte ledige optimistjol-
ler for den kommende sæson. Så kom 

frisk, hvis du har lyst til at sejle. Du er 
velkommen, hvad enten du allerede er 
en erfaren sejler, eller du aldrig har 
siddet i en jolle før. Vi skal nok finde 
en plads på holdet, og du kommer til 
at træne efter niveau. For de øvede 
sejlere har vi en ugentlig fællestræning 
med Sletten, så du kommer ikke til at 
mangle udfordringer! For de lidt større 
juniorer har vi fem ledige pladser på 
Zoom 8 holdet. Zoom 8 jollen kan med 
standard sejl, sejles af sejlere med en 
vægt fra 40 til 65 kg, og er således 
ideel til teenagere. 

Vi ser mange små søskende på bro-
erne, der kigger langt efter den sejlende 
eller surfende storebror- eller søster. 
Derfor vil vi i år istandsætte to gamle 
optimistjoller, der vil genopstå som 
seje piratjoller. I disse joller, kan små 
søskende introduceres til sejladsen un-
der trygge og sjove forhold. De små vil 
kunne sejle i havnebassinet, tæt på ka-
jen og altid med en øvet sejler ombord, 
eller – for de lidt større – med en lang 
line i jollen, som så styres af en voksen 
fra flydebroen.  Man behøver kun 
regntøj og godt humør – klubben stil-
ler godkendte børneveste til rådighed.

Anita Iversen
Formand for juniorafdelingen
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Store Havnedag i Nivå - Grundlovsdag 5. juni kl. 12-16
Kom og se og prøv nogle af de mange sjove ting, man kan gå til på Nivå Havn. Der er noget for både børn og voksne, unge og gamle.  

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

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

hvad man kan opleve fra Nivå Havn. Alle foreninger på havnen byder velkommen – vores forretninger og spisesteder er åbne med gode tilbud. 
Og vi har sågar et loppemarked,  hvor man kan gøre mange forskellige kup, som ikke kun har med sølivet at gøre!
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Store Havnedag i Nivå - Grundlovsdag 5. juni kl. 12-16
Kom og se og prøv nogle af de mange sjove ting, man kan gå til på Nivå Havn. Der er noget for både børn og voksne, unge og gamle.  

I kan prøve at sejle i forskellige både - eller surfe eller stå på vandski. Og vi har redningsveste til alle, så kom bare an. 
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eller padle, i kano eller kajak, suse på surfbræt, supersej badering eller vandski.  I kan snakke med lystfiskere eller tursejlere, ja selv vinterbadere stiller op og fortæller, 

hvad man kan opleve fra Nivå Havn. Alle foreninger på havnen byder velkommen – vores forretninger og spisesteder er åbne med gode tilbud. 
Og vi har sågar et loppemarked,  hvor man kan gøre mange forskellige kup, som ikke kun har med sølivet at gøre!
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HUMBLEBÆK BÅDEVÆRFT  
v/Preben og Morten Hinrichsen - mortenhinrichsen@mast.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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FARVE 360,-
BØRNEKLIP t.o.m.12 år 215,-     
BRYN   65,-
VIPPER   75,-
HÅRKUR    90,-
(*) - Tillæg ved langt hår

   

Åbningstider
Onsdag til fredag fra 9:00 – 17:00

Lørdag 9:00 til 13:00

INGE HØILUND

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal
2990 Nivå Havn

2990�9394
 

D I N � F R I S Ø R

 
 
  
HERRE KLIP 255,

SKÆGKLIP 80,

DAME KLIP 310,

DAME KLIP + SÆT 360,

VASK + SÆT 270,

PERMANENT ALT INKL(*) 740,

LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,

FARVE 340,

BØRNEKLIP t.o.m.12 år 210,

BRYN 65,

VIPPER 75,

HÅRKUR 90,

(*) Tillæg ved langt hår
 
 

D I N N Y E F R I S Ø R P Å H A V N E N

HERRE KLIP 255,-
SKÆGKLIP    80,-
DAME KLIP 310,-
DAME KLIP + SÆT 360,-
VASK + SÆT 270,-
PERMANENT ALT INKL(*) 740,-
LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,-

FARVE 340,-
BØRNEKLIP t.o.m.12 år 210,-     
BRYN   65,-
VIPPER   75,-
HÅRKUR    90,-
(*) - Tillæg ved langt hår

   

Åbningstider
Onsdag til fredag fra 9:00 – 17:00

Lørdag 9:00 til 13:00

INGE HØILUND

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal
2990 Nivå Havn

2990�9394
 

D I N � F R I S Ø R

 
 
  
HERRE KLIP 255,

SKÆGKLIP 80,

DAME KLIP 310,

DAME KLIP + SÆT 360,

VASK + SÆT 270,

PERMANENT ALT INKL(*) 740,

LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,

FARVE 340,

BØRNEKLIP t.o.m.12 år 210,

BRYN 65,

VIPPER 75,

HÅRKUR 90,

(*) Tillæg ved langt hår
 
 

D I N N Y E F R I S Ø R P Å H A V N E N

Åbningstider:
Onsdag - torsdag kl. 9-17 - Fredag kl. 9-17.30 - Lørdag kl. 9-13 - 1. søndag i måneden kl. 9-13

HERRE KLIP 260,-
SKÆGKLIP    80,-
DAME KLIP + FØN 370,-
VASK + SÆT 270,-
PERMANENT ALT INKL(*) 760,-
LYSE STRIBER ALT INKL(*) 760,-

Åbningstider:
Tirsdag + torsdag 9-17 - Onsdag 10-16 - Fredag 9-17.30 - Lørdag 9-13 - 1. søndag i måneden 9-13

www.dinfrisoer-nivaahavn.dk - Inge.hoeilund@gmail.com
   

 
Åbningstider 

Onsdag til fredag fra 9:00 – 17:00 
Lørdag 9:00 til 13:00 

INGE HØILUND
  

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal 
2990 Nivå Havn 

 

2990 9394
 

D I N   F R I S Ø R

 
 
  
HERRE KLIP  255,‐ 
 
SKÆGKLIP                                                                                                         80,‐ 
 
DAME KLIP  310,‐ 
 
DAME KLIP + SÆT  360,‐ 
 
VASK + SÆT  270,‐ 
 
PERMANENT ALT INKL(*)  740,‐ 
 
LYSESTRIBER ALT INKL(*)  740,‐ 
 
FARVE  340,‐ 
 
BØRNEKLIP t.o.m.12 år  210,‐      
 
BRYN  65,‐ 
 
VIPPER  75,‐ 
 
HÅRKUR   90,‐ 
 
(*) ‐ Tillæg ved langt hår 
 
 

D I N   N Y E   F R I S Ø R   P Å   H A V N E N  

D  I  N   F  R  I  S  Ø  R   P  Å   H  A  V  N  E  N

Ved redaktionens slutning var ikke alle detaljer faldet på plads. Men se på hjem-
mesiden - her vil komme opslag meget snart.

Der kommer atter speedbådkursus i foråret!
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Så er der tændt for de grønne lanterner

Nivå Bådelaug har købt to J80’er nede 
i Tyskland. Bådene er af meget høj stan-
dard og ankommer ultimo marts 2013, 
fuldstændig klargjorte. Derudover har 
vi af bestyrelsen fået lov til at udstyre 
disse to flotte både med helt ny sejlgar-
niture fra Elvstrøm (gennaker, rullefok 
med furling cover og storsejl).  

J80’eren har et forholdsvist stort cock-
pit, hvilket vil give sejlerne og instruk-
tørerne væsentligt bedre arbejdsvilkår. 

Bådene blev vist frem af Bo Teichmann fra 
værftet.
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Ny på Nivå Havn

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

Vi håber meget på, at de nye 
både vil kunne lokke flere elever 
til, både helt nye men også dem, 
der har været tidligere elever, og 
som nu kan lære at sejle med 
spiler, kapsejlads mv.. Derudover 
håber vi meget på, at vi kan 
få fat i yngre sejlere, som kan 
bruge J80’erne som springbræt 
over i kølbådenes verden. Vi har 
allerede modtaget stor interesse 
fra juniorerne.

De nye skolebåde skal erstatte 
Folkebådene, den ene af Folke-
bådene er solgt, den anden skal 
ligeledes sælges, helst så hurtigt 
som muligt (så hvis du kender 
nogen, som kunne have interesse 
i en robust og velplejet båd, så 
sig endelig til).Vi glæder os til at 
tage fat på den nye sæson.

Mange hilsner
Sejlskoleudvalget



22

Jeg har jo i længere tid ønsket at få en 
mindre rolle i den daglige ledelse og 
koordinering af vor aktivitet, og vi er så 
heldige, at vi har fundet en rigtig kom-
petent afløser, nemlig Jonas, som sejler 
hos os. Jonas skal dog her i begyndel-
sen have hjælp af sin mor og far, som 
hedder Vinnie og Kaj Brodersen, telf. 
45570494, mail kfb@kaj-brodersen.
com, som herefter skal modtage al 
information og alle spørgsmål.

Jeg forsvinder slet ikke fra havnen, idet 
jeg vil sejle lige så meget som før og i 
øvrigt hjælpe til som før. Jeg vil også 
hjælpe vores nye formand (mænd) godt 
i gang og dermed sørge for, at de får 
så god en start som overhovedet muligt. 

Der vil snart blive indkaldt til de forskel-
lige møder, som vi plejer at have her 
i begyndelsen af sejlsæsonen, hvor vi 

skal planlægge, hvem der sejler med 
hvem og hvilken ugedag.

Vi har haft møde om overdragelsen, og 
jeg har en rigtig god fornemmelse af, at 
det er godt, at der kommer nye kræfter 
til, og jeg er helt sikker på, at vi får god 
vind i sejlene fremover. 

Med venlig hilsen
Flemming Hundstrup

Ny formand for handicap
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Synkning og 
vandindtrængning

Ingen selvrisiko

Dine fordele 
ved forsikring hos 
Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt
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 w

w
w
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de
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20
12

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark 
Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Skive · Tel. +45 9751 3388

www.pantaenius.dk

Hej alle sammen,

Jeg hedder Jonas Brodersen, er 15 år 
gammel og er bevægelseshandikappet 
( CP )

Jeg går i 8 klasse på Usserød Skole hvor 
jeg er enkelt integreret i normalklasse. Jeg 
vil tage mig af det administrative, sejllads 
planlægning og medlemskontakt.

Jeg har aftalt med Flemming Hund-
strup at han stadig tager sig af den 
praktiske/tekniske del af arbejdet i 
forbindelse med bådene og med mine 
forældre Vinnie og Kaj om at assistere 
mig i begyndelsen således at vi ikke 
taber noget på gulvet; men styrker og 
dermed videreudvikler handikapgrup-
pen.

Jeg glæder mig meget til opgaven og 
ser frem til at møde jer alle sammen 
på havnen.

Jeg ser frem til en rigtig god sejler sæ-
son og ønsker jer alle rigtig god vind

Mange venlige hilsener 
Jonas
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Atter sejt windsurf stævne i Nivå
FORMULA / SLALOM / KONA & FUN 
4.-5. maj 2013

Igen i år lægger Nivå Surf afdelingen facili-
teter og folk til et stort stævne for windsurfere, 
hvor der dystes i de forskellige discipliner, 
der efterhånden er på dagsordenen blandt 
heftige surfere i Danmark: Formula, Slalom 
samt  Kona og Open Fun.

For de uindviede skal vi lige forklare – ganske 
kort: Formula er kapsejlads, hvor man sejler 
upwind til et topmærke og dernæst  tager 
banen downwind. 
Slalom er downwind kapsejlads, hvor  fart 
og teknik er afgørende. 
Open Fun klassen er rettet mod sejlere, som 
vil i gang med kapsejlads, evt. kun har en 
enkelt dag til rådighed, eller endnu ikke er 
helt klar til at deltage i ranglisten. Alle kan 
deltage i Open Fun, sejladserne afvikles sam-

men med Formula stævnerne. Her kan man 
udfordre sine venner, komme og prøve at få 
nogle gode oplevelser sammen.

Kona benytter et mere traditionelt windsurfing  
koncept, et langt og relativt smalt board med 
sværd. Klasserne i Kona-One  disciplinen 
er delt ind i vægtgrupper med en tilhørende 
sejlstørrelse. Og som den eneste disciplin har 
Kona-One den regel, at man ikke må pumpe. 
Tanken er, at man kan komme til stævner, uden 
at have trænet sin styrke. Derimod er teknik 
og taktik det afgørende.
Vi har brug for hjælpere – især i vores føl-
gebåde.
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Meld jer til hos Steen!



26

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

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

SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE
2013

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

ALDER: 12 - 16 år
 (max. 14 deltagere pr. hold)  
TIDSPUNKT: Uge 30
 Mandag - fredag kl. 08.00 - 12.00 
 eller kl.12.00 – 16.00   
MØDESTED: Bådelaugets klubhus på Nivå Havn
 Nivå Strandpark 19, Nivå
LEDER: Steen Buck Hansen tlf. 40 36 01 01 
ARRANGØR: Nivå Bådelaug Windsurf

SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE
2013

WINDSURFING

2013
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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.

Stor succes for det nye økonomisystem

Det er ikke alene lykkedes at få øko-
nomisystemet til at fungere med alle 
de detaljer der nu engang er i sådan 
et system, vi har også modtaget flere 
kontingentindbetalinger end på samme 
tidspunkt sidste år. 

Med 70% står vi godt, på trods af is, 
sne og kuling udenfor. Skulle du tilhøre 

de sidste 30%, sidder du alligevel med 
dette blad i hånden, men ikke med 
næste nummer. 

Så skynd dig at få betalt kontingent, 
det er billigere end i naboklubberne og 
du får rigtig meget for pengene. Der er 
ikke lang tid til, at vi skal ud at sejle.

Jørgen Winston Rasmussen, 
som har været projektleder 
på overgangen til et nyt ad-
ministrations- og regnskabs-
system, assisteret af Bjørn 
Bakhøj og Morten Galatius 
fra Surf, som har hjulpet stort 
med det it-mæssige og med 
den nye hjemmeside.
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Dejlig RIB sælges
I forbindelse med salg af 
vores aktiver har vi taget en 
RIB GRAND 470 årgang 
2000 i bytte.
Motoren er en 50 HK firtakt 
fircylindret Yamaha fra 2004. 
Såvel båd som motor er i 
god stand.
Der medfølger landevejs-
trailer.

Pris 35.000,- kr.

Christian 22 21 22 46  
cc@2c.dk
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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. 2 2013          17. maj                                    primo juni  
           

Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

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

Åbningstider:

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

Sommer (15/6-15/8):
kl. 14.00-16.00 
alle ugens dage
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Nivå Bådelaug byder velkommen til Sommercamp d. 9.-13. juli 2013 
 

Vil du gå glip af 5 sjove dage på vandet?  Nej vel! 
  
  
  
Hvornår er det?: Indkvartering er tirsdag den 9. juli kl. 9.00                                                  

Afhentning er lørdag den 13. Juli kl. 15.00 
                                                                  
 
For at deltage kræver det: - at du er selvhjulpen sejler eller windsurfer 

- at du er en god kammerat og vil have det sjovt! 
  
 
Hvor skal jeg bo?:  Teltplads ved sejlklubben og i klubhus. 
  
 
Hvor mange kommer der?: Vi har plads til 30 deltagere. Ca. halvt af hver - surfere 

og sejlere og vi kører efter først til mølle princippet. 
  
 
Hvad skal vi lave?: Vi skal sejle, bade, lave en masse sjove ting i og 

omkring vandet. Vi laver både fællestræning og 
individuel træning efter alder/niveau. Du får mulighed 
for at prøve både surf og forskellige typer sejlads, alt 
efter interesse og uanset hvilken baggrund du kommer 
med. 

  
 
Hvad koster det?:  Pris for alle 5 dage inklusiv kost og logi er 1000-  kr.  
  
 
Hvor melder jeg mig til?: Gå ind på www.sejlsport.dk/ungdom og tilmeld dig 

denne super event. 
 
 
Hvordan betaler jeg?:  Du betaler med dankort ved tilmeldingen. 
  
 
Hvad skal jeg have med?: Sovepose, liggeunderlag, håndklæder og toiletsager, 

sejlertøj, badetøj, idrætstøj, nattøj, rent tøj, 
lommelygte, lommepenge, sygesikringskort. 

  
   Telt efter aftale. 
  

Du må MEGET gerne medbringe din egen 
jolle/windsurfer! 

 
Hvem kan jeg kontakte for 
at få mere information?:  Steen Buck Hansen 40360101 

Anita Iversen Mobil 20579117 
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Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

B

Vi åbnede Palmesøndag den 24. marts
Og er nu åben tirsdag-søndag i hver eneste uge

Tirsdag –fredag 12-20.30 
(men bestil mad i forvejen, hvis I kommer senere i havn)

Lørdag-søndag 10.30-20.30

NB. Gå ind på min hjemmeside og meld dig til nyhedsbrev.     
Så får du automatisk at vide, hvad der er på menuen og        

Dagens Ret, uge for uge – altså pr. mail!

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Economique
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Som noget nyt vil jeg hver lørdag og søndag tilbyde brunch 

fra 10.30-12.00 med alskens lækkerier for kun 85 kr. – 
og jeg håber rigtigt mange af jer 

vil benytte lejligheden til at nyde en hyggelig formiddag på havnen 
med familie, venner og sejlervenner. 

Det er en dejlig måde at følge forårets komme – 
uanset om der venter en masse arbejde på båden bagefter!

Velkommen til den nye sæson
 Andreas


