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Bestyrelsen
Formand:  Christian Caspersen  2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk
Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.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:   Hans Sinding 2821 2354 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk
Sekretariatet:  Janne Rosvall 4914 1379 janne@nivaabaadelaug.dk.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
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

De nye J80’ere er flittigt i brug – her er det folk fra sejlerskolen, som 
er med i onsdagskap. Det forlyder, at bådene er smadderhurtige, men 
at man også skal være belavet på at blive lidt våd! Men bådene kan 
også bruges af juniorer, som det fremgår af andre artikler i dette blad 
– se side 21.
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Nivå Bådelaug søger en frivillig, ulønnet sekretariatsmedarbejder til at hjælpe          
med klubbens registrering af indgående post, arkivering, medlemskontakt mv.

I det daglige er der et tæt samarbejde med de øvrige frivillige i sekretariatet
især med økonomimedarbejderne, samt med klubbens bestyrelse og de 

forskellige udvalgsformænd. Sekretariatsmedarbejderen deltager som regel i 
bestyrelsens møder og får dermed indblik i næsten alt, hvad der foregår i klubben. 

Sekretariatsmedarbejderen får også tæt kontakt med de mange af klubbens 
medlemmer, som lægger vejen forbi sekretariatet.

Arbejdspladsen og arbejdstiden
Klubben kan tilbyde en kontorarbejdsplads med en god computer og med den 

bedste udsigt på Nivå havn, men desværre ingen løn. Til gengæld har vi et godt 
kammeratskab i klubben, hvor den nye medarbejder – 
lige som den nuværende – kan blive en nøgleperson.

Arbejdstiden kan vælges helt frit, så den passer med medarbejderens øvrige gøremål. 
Formentligt vil der være behov for to-tre timers arbejde et par gange om ugen. 

Tiltrædelse
Den nuværende medarbejder, Allan Engberg, ønsker at gå på pension nu.  

Så jo før den nye medarbejder kan starte, des bedre.
 

Henvendelse
Interesserede kan henvende sig til klubbens formand: Christian Caspersen  

på telefon 2221 2246 eller til sekretariatet på telefon 4914 6618 
eller mail sekretariatet@nivaabaadelaug.dk

Hjælp! Frivillig hjælp til Nivå Bådelaugs sekretariat
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Formanden har ordet

Det blev en fantastisk sommer. Uge efter 
uge med høje temperaturer både i luft 
og vand. Så er det skønt at være sejler. 
Lange dage med jævn vind og sol. 
Mange af Nivås sejlere fik sommerture, 
som der ikke har været mange af.

Alle aktiviteterne har helt bogstaveligt 
haft vind i sejlene. Allerede på Grund-
lovsdag gav det gode vejr stor tilstrøm-
ning til Havnedagen, hvor såvel de nye 
skolebåde som et jazz orkester ved 
Lagunen trak mange af Kommunens 
borgere til.

Der var båddåb, og Surfer Steen vandt 
konkurrencen med navnene Frigg og 
Gefion, inspireret af dommerbåden 
Freja. Der blev skålet i champagne, 
og de to gudmødre, Jeannette og Pia 
døbte bådene. Der var også dåbsgaver 
og mulighed for at tegne sponsorater.

Vi mangler  fortsat at få solgt en folke-
båd, så alle medlemmer må meget 
gerne bringe budskabet videre.

Sankt Hans aften trak også mange 
mennesker til Nivå Havn, hvor Per Frost 
Henriksen holdt båltalen.

NB gør sig godt gældende rundt om-
kring, både hvad angår surf og sejl. Vi 
ser også frem til gode resultater ved J80 
DM her i august.

Lagunen har også haft en god sæson 
med mange gæster og god stemning. 
Der har været lidt kurrer på tråden med 
Trekosten, men vi mener, at der skal 
være plads til flere udbud på havnen 
for på den måde at skabe mere liv og 
god stemning.

Endnu en gang må jeg bringe budska-
bet om en tragisk begivenhed. Bjørn 
Hansen, formand for turudvalget, døde 
i juli af kræft. Bjørn var vores allesam-
mens gode ven, altid glad og humori-
stisk. NB har mistet en god sejler og et 
dejligt menneske.

Christian Caspersen

Båddåb 5. juni 2013
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En ukuelig optimist

Min gode ven 
gennem mange 
år, Bjørn Hansen, 
døde den 12. juli 
2013 efter kort 
tids sygdom.  

Han efterlader 
sig sin samlever 
gennem mere 
end 30 år, Bir-
git, og sin datter 
Sofie.

Hans barndom og ungdom blev tilbragt 
i Varde, og den jyske accent sammen 
med hans altid store smil og glade hu-
mør var en del af hans personlighed. 
Sammen med hans ukuelige optimisme 
var det kendetegnende for hele hans 
livsstil – Bjørn levede fuldt ud og oftest 
efter devisen: ”Det går nok”.

Bjørns første uddannelse var som tøm-
rer – en uddannelse, som blev flittigt 
brugt, når han, som Birgit plejede at 
udtrykke det, ”klædt ud som tømrer” 
beredvilligt stillede op med hjælp til 
vennerne på diverse projekter. Bjørn 
tilføjede siden en ingeniøruddannelse, 
der senest førte ham til et godt og ud-
fordrende job hos MTHøjgård.

En stor del af fritiden blev tilbragt enten 
på, i eller ved vand. Som formand for 
og instruktør i Sejlerskolen i Nivå Havn 
inspirerede han mange sejlerelever – 
mens Birgit holdt fast i alle trådene bag 
kulisserne – og som formand for Tur-

klubben i Nivå Bådelaug arrangerede 
han utallige sejlture for medlemmerne. 
Mest populær var nok den faste årlige 
pinsetur til Mølle i Sverige, hvor ofte 
25-30 både og dermed omkring 70-
75 glade sejlere nød sejlturen såvel 
som det sociale indslag med fælles 
spisning m.v.

Sejlsporten betød meget for Bjørn. 
Både som deltager i kapsejladser, 
hvor han ivrigt konkurrerede, men 
også tursejladserne rundt i Danmark, 
Sverige og Norge med venner eller 
datteren Sofie. 

Jeg husker tydeligt en sommer hvor jeg 
var sejlet en tur i Christianshavns Kanal 
og ringede til Bjørn for at høre, om ikke 
han kiggede derind. Selvfølgelig gjorde 
han det – det ville blot tage et par timer, 
for han var selv sejlet til Anholt.

For år tilbage besluttede Bjørn og jeg, at 
morgenbadning kunne være interessant 
og som sagt så gjort. Vi mødtes typisk 
(når vi var hjemme) omkring solopgang 
ved badebroen i Nivå Havn – sommer 
såvel som vinter – og diskuterede ivrigt 
i hvilken alder en morgenkåbe skulle 
være en del af udstyret. Også på vores 
mange fælles sejlture startede vi dagen 
med en morgenbad.

Vi er mange, der savner Bjørn, men 
heldigvis har vi så mange gode min-
der.

Kaare Johansen
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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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Sejlerskolens Y3-kursus igen, igen ..  
– meld dig til nu!

Det er med stor glæde og en anelse 
vemod, at vi tager afsked med Marion 
Louw som underviser på Yachtskipper 3 
kursus. Glædeligt fordi Marion kan se 
frem til en kommende familieforøgelse 
– og vemodigt, fordi vi vil savne hende 
i instruktørteamet.

Men intet er så galt, at det ikke er godt 
for noget. Yachtskipper af 3die grad 
Claus Svarer har sagt ja til at indgå 
i instruktørteamet fra den kommende 
sæson, og derfor kan vi fortsat tilbyde 
Y3-kursus i Nivå Bådelaug.

Marions farvel vil måske holde nogle 
mandlige sejlere lidt tilbage. Til gen-
gæld giver hele 3 flotte mandfolk i deres 
bedste alder ugentlig undervisning! Så 
mon ikke vi alligevel kan lokke mange 
til Y3 i den kommende sæson? Piger, 
klik ind på hjemmesiden under ”Sej-
lerskolen/Instruktører og bådsmænd” 
og se, hvad I kan glæde jer til: www.
nivaabaadelaug.dk

Instruktørteamet vil således i sæson 
2013/2014 bestå af:

•	 Claus	Svarer	(Y3-eksamen	2013)
•	 Per	Henning	(Y1-eksamen		2010)
•	 Arne	Nielsen	(Y1-eksamen	2010)

Undervisningen kommer til at foregå 
hver torsdag aften kl 19-22. Vi starter 

torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19 - 
altså lige efter efterårsferien - og vi for-
venter eksamen i midten af april 2014. 

Lørdag den 5. oktober 2013 kl 13 
afholder vi informationsmøde om Y3-
kurset. Mød endelig op og hør mere 
om Y3!

For dig, der går med en drøm om at 
tage Y3 til vinter, tilkendegiv gerne 
allerede i dag din interesse ved at 
ringe til Arne på telefon 26 12 16 
64 eller sende en mail: an@sejlerbo.
com. Arne svarer gerne på spørgsmål 
om undervisning og pensum mv. Du 
kan også læse mere på: http://www.
fritidssejler.dk eller på Nivå Bådelaugs 
hjemmeside.

Du kan også tilmelde dig til kurset på 
Nivå Bådelaugs hjemmeside.



Sommer camp for juniorsejlere

Når skolernes sommerferie begynder 
er der sommerpause for optimisttræ-
ningen. Det er ærgerligt, for det er nu 
der er sol og sommer og dejligt at være 
på vandet. Derfor havde vi i Junior- og 
surf afdelingen i år valgt, i samarbejde 
med Dansk Sejlunion, at lave en som-
mercamp for sejler- og surferbørn. De 
tre engagerede trænere – Matias Kann, 
Mie Gunni og Jens Lau havde et godt 
tag på børnene og gjorde det til en 
både hyggelig og lærerig uge.
 
En fin gruppe sejlerbørn fik i løbet af 
fire dage prøvet mange sjove aktiviteter 
på vandet. Vi havde bl.a. optimistjoller, 

surf-brædder og havkajakker i brug 
og fra Dansk Sejlunion havde vi lånt 
to Feva Joller. Det blev også til en helt 
fantastisk tur i klubbens to nye J80’ere 
i den lyse sommeraften, hvor bådene 
sejlede om kap hjem til Nivå, efter en 
pause med is-spisning i Rungsted. Så 
kan det ikke blive meget bedre.   
 
Matias havde arrangeret en hyggeaf-
ten, hvor der blev grillet pølser, spillet 
computerspil, set film og overnattet i 
klubben.
 
Det er bestemt et arrangement, der skal 
gentages næste år og som er et godt 
supplement til ”Sommersjov” for de 
mere rutinerede sejlere. Ud over sej-
ladsen er det vigtigt, at vi skaber nogle 
rammer før børnene, så de også har 
et godt fællesskab, der gør det endnu 
sjovere at komme til sejlads og giver 
gode kammerater. 

 Anita Iversen
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Aflevere børn i Solrød – tjek. Aflevere barn 
i Virum – tjek. Tjekke vejrudsigt – tjek. 
Pakke til lidt af hvert – tjek
Og hvad så? Min mand og jeg skal på 
vores første rigtige sejltur, siden vi begyndte 
på sejlerskolen i maj. En tur, hvor man fak-
tisk skal et sted hen og ikke bare ud og ind 
af havnen i Nivå, så hvordan forbereder 
man sig på en weekendtur? Sejlerskolen 
arrangerer, så det basale er organiseret i 
forvejen af kompetente sejlere, og vi ved, 
vi skal til Helsingborg, men hvad skal man 
have med og hvordan skal det foregå?
Det viser sig at være ukompliceret, også 
for nye sejlere som os. Der er arrangeret 
overdådig morgenmad på havnen, som 
kombineres med skippermøde – også et nyt 
begreb for os. Men her planlægges turen i 

detaljer, vi studerer søkortet over Øresund 
og planlægger at sejle syd om Hven og 
så ellers op til Helsingborg. 
( I parentes bemærket er søkortet over 
Øresund ikke ganske ukompliceret, der 
er næsten flere færdselsregler end på 
landjorden. Begrebet ”trafikseparation” 
er f.eks. nyt i mit ordforråd). 
Så går vi om bord i de tre tilmeldte både 
og sejler med god vind fra syd, mens vi 
kigger godt efter de mange sømærker 
og – ikke mindst – krydstogtskibe og 
fragtskibe, som man skal holde øje med i 
det tæt trafikerede farvand. Selv om man 
egentlig godt ved, at de både er store og 
hurtige, så får det en anden betydning, 
når der pludselig ligger en kolos af et 
8-etagers højhus 100 m til bagbord – vel 

Sejlskolens sommertur 2013
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at mærke en kolos, der 5 minutter før 
var en lille prik langt væk. 
Kronen på værket er at komme forbi 
færgeruterne ved Kronborg for at 
komme ind i Helsingborgs store ma-
rina, hvis indsejling ligger lidt nord 
for færgehavnen, men skipper kan vist 
sejlplanen udenad, så vi kommer igen-
nem uden at sejle i vejen. 
Da vi kommer i land midt på eftermid-
dagen, er der fælles frokost af den 
medbragte mad og almindelig hygge 
og god stemning på havnen. Det viser 
sig, at vi er ankommet dagen efter mid-
sommeraften, hvilket i Sverige betyder, 
at der er meget, meget stille alle steder, 
således også i havnen. Efter frokost går 
vi en tur og kigger på den flotte havne-
promenade, køber ind til aftensmad og 
slentrer lidt rundt i byen. 
Et par af turdeltagerne sejler derefter 
hjem, men efterlader heldigvis de tre 
lækre torsk, de fangede på vejen til os 
andre. De nydes grillede og med nye 
kartofler som forret, og det er nok den 
bedste torsk, man kan forestille sig. 
Resten af aftenen fortælles der skip-
perskrøner og diskuteres lanterneføring 
på forbipasserende fartøjer. 
Alle overnatter i bådene, og vi oplever 
på egen krop, hvor behageligt det er 
med en agterkahyt. I vores modne alder 

er det med at sove efterhånden blevet 
lidt mere privat. 
Dagen efter er det frisket op fra syd, 
og vi krydser over til Kronborg i god 
fart og fortsætter for rebede sejl samt 
motor sydover og lægger til i Nivå lige 
over frokost, så der er god tid til at 
hente børn rundt om i landskabet eller 
planlægge Skt. Hans eller hvad man 
ellers måtte have på programmet. 
For os var det en rigtig god tur, hvor vi 
fik et godt indblik i, hvordan man rent 
faktisk sejler, når man skal et bestemt 
sted hen – især når det er så befærdet 
som Øresund. Rigtig rart at prøve det 
med en anden ved roret første gang, 
man krydser ind foran færgerne…..
Derudover var det sjovt og hyggeligt 
at være flere på tur, så vi vil til hver en 
tid anbefale turen til alle sejlskoleelever. 
Tusind tak til arrangørerne for det gode 
arbejde. 

Inge-Lene og Christoffer 
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Sprudlende aktivitet hos optimisterne

Optimstjolleafdelingen i Nivå sprudler 
af aktiviteter i efteråret 2013.

Efterårets program er spændende både 
for de nye og lidt mere øvede C-sejlere. 
Gruppen af øvede sejlere har nu taget 
fat på kapsejladstræning.

Vores erfarne træner, Nikolaj Hoffmann 
Buhl, lægger ofte en øvelsesbane ud 
for Nivå havn, og så øver ungerne 
ellers en masse starter, opkryds, læns 
og mærkerundinger. Hermed bliver 
gruppen klædt på til stævner. Det er 
herligt, at Nivå Bådelaug nu igen er 
repræsenteret i optimistjolleklassen med 
et helt lille kuld af nye ”sultne” sejlere. 
Det gælder om at kombinere godt kam-
meratskab og sjov med træning og ma-
ritime færdigheder. Efteråret byder på 
to spændende og traditionsrige stævner 
- Sletten Cup i august og Harboe Cup i 
Skælskør i oktober.

Optimistsejlads i Nivå er blevet popu-
lært for en gruppe af helt nye sejlere.
Snart er alle klubbens joller på vandet. 
Nogle af de nye sejlere får lov til at 
sejle med ud i speedbåd, og så skiftes 

Vores dygtige sejler Jeppe satser på snart at 
rykke op i B-feltet

de ellers til at sejle jollerne ude på 
vandet. For de helt nye sejlere handler 
trænningen især om at have det sjovt 
med sejlads og at føle sig tryg i båden.

Martin Jes Iversen,
Træner for optimist-sejlerne 
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Nivå suveræn i Nordiske mesterskaber i 
Formula windsurfing

Team Nivå var tilbage i Halmstad, dvs. 
vi er tilbage på taj mahara telt tur i det 
svenske, hvorfor skal de svenske fugle 
larme så meget om natten.

Stævnet blev afholdt over 3 dage, 
vi startede fredag med super vind til 
Formula 8-11 knob, så vi blev hurtigt 
sendt på vandet til de første 4 sejladser.

Lørdag var der lidt mere vind 10-14 
knob, vi fik 4 gode sejladser og en som 
blev aflyst pga. vindspring.

Søndag var der ikke meget vind om 
morgenen, vi fik lidt frokost og derefter 
var vinden kommet, vi blev sendt på 
vandet til 2 gode sejladser. 

Vi fik en meget lille pause, hvorefter 
de prøvet at sætte endnu en sejlads i 
gang, men vind var der ingen af, stæv-

nelederen-dommeren-banelederen- 
bådføreren - altmuligmanden valgte 
at takke af for NM 2103, med 3 skud, 
tak til Halmstad for en super weekend 
og stævne.

Vi var alle meget taknemlige over et par 
gode dage i Halmstad, personligt gik 
der et par dage, inden min krop igen 
ville kendes ved mig igen.  

Vi kan ikke klage over resultaterne, vi 
sejlede alle rigtig godt, flere med et par 
overraskelser.  

Med surfer hilsen
Team Nivå

PS. Steen Buck Hansen nr. 16 overall

Team Nivaa i Halmstad Youth: Frederic Ørum 
tv. nr. 2 og Matias Kann th. nr. 3

Team Nivaa i Halmstad Women: Natasha
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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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Ny ekstra træner 
til Juniorafdelingen
I efteråret byder juniorafdelingen velkommen til en ny træner, der skal hjælpe 
vores nuværende træner Nikolaj Hoffmann Buhl med at træne optimistsejlerne 
hver torsdag. 

Det er Mie Gunni Kolmos, som nogle af sejlerbørnene allerede har mødt på sej-
lercampen, hvor hun var meget vellidt af børnene. Mie er 17 år, starter snart på 
Rungsted Gymnasium og er aktiv Laser-jolle sejler. Hun startede sin sejlerkarriere i 
Nivå Bådelaug og sluttede af med optimist-sejladsen på landsholdet. Derefter har 
hun sejlet Zoom 8 i to år og deltaget i både NM, EM og VM i denne bådklasse. 
Hun har også gået et år på Oure sports-efterskole på linien sejl/ski. 

Jeg tror, vi har været fantastisk heldige med at få Mie som træner. Vi håber, at 
Mie, sammen Nikolaj Buhl, kan puste nyt liv i klubbens 5 Zoom 8 joller og få 
stablet et hold til denne jolleklasse på benene.

Anita Iversen, 
Formand for juniorafdelingen
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Onsdagssejladserne kom godt i gang. 
Også i år har vi været begunstiget af 
godt vejr og gode sejladser. Med den 
nye dommerbåd med faste bådførere er 
kvaliteten af sejladserne højnet.  Det har 
vi efterhånden også fået overbevist Slet-
ten om. Når vi nu i sommerferien får sat 
elektrisk ankerspil på Freja, undgår vi 
måske også, at ingen får forløftet sig på 
et tungt anker. Den nye løbsinddeling 
med seks løb har efter de flestes mening 
fungeret godt. Vi fortsætter til den 11. 
september, men flytter starttidspunktet, 
så vi ikke skal sejle rundt i mørke.

Der var to både med i Fyn Rundt. 
Sjælland Rundt fik problemer med 
vejret og kun L’eclair fra Nivå valgte at 
starte, men måtte dog opgive i kulingen, 
som lå syd for Sjælland. Med kun 31 
tilmeldte både kan det godt være, at 
sejladsen ikke bliver afholdt næste år.

Ved X Gold-Cup fik Thomas Taatø en 
flot andenplads i det internationale felt 
af X både, så NB er godt med.

I forbindelse med DM for J80 var der tre 
hold som gerne ville deltage, men da vi 
kun har to både, gav det anledning til 
en dejlig dag med lidt regn på vandet i 
slutningen af juni for at sejle udtagelses-
sejladser.  Det blev 6 sejladser, så alle 
hold fik lejlighed til at sejle to sejladser i 
hver båd. Folke og Henrik blev udtaget, 
men sejladserne var tætte og lover godt 
for NB’s placering ved DM.

Kapsejladser i forsommeren
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Kapsejladser i forsommeren
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Forrygende Havnedag 
på Nivå Havn 
Grundlovsdag

Der var stuvende fuldt på Nivå Havn, 
da Nivå Bådelaug og alle de andre 
aktive foreninger på Nivå Havn bød 
på aktivitetsdag 5. juni. Og der var 
også meget at se på og opleve rundt 
omkring på havnen. 

Der var fx krabbevæddeløb, fiskerens-
ning og -rygning hos Fritidsfiskerne og 
redning af en druknet ved Frømands-
korpset i inderhavnen. Der var de-
monstration af roning og kajaksejlads 
med grønlændervendinger. Der var 
optimist- og handicapsejlads, mulighed 
for at prøve surf eller vandskiløb, vin-
terbadning eller seniorsejlads.

Men det store stunt var nok, da SOKs 
store helikopter kom flyvende og drop-
pede en mand i vandet – som senere 
blev samlet op i oprørt vande. Det var 
et imponerende syn – og endnu mere 
imponerende, da helikopteren faktisk 
kom igen for at redde manden en gang 
til – denne gang fra Vandskiklubbens 
speedbåd. 

Det forlyder, at det var et spørgsmål 
om, at der kunne hentes en kringle på 
vandskibåden i anden omgang, men 
det lykkedes ikke helt, fordi Nivå Bå-
delaugs surfafdeling havde så mange 
unge sejlere i vandet og i vejen. Der er 
virkelig drøn på, når sådan en helikop-
ter står over vandet!

Der var også gang i jazzmusikken ved 
klubrestaurant Lagunen – og folk stod 
i kø for at få is eller pølse hos Elna’s Is 
& Grill ved siden af. 

Det er mange år siden, der har været 
sådan drøn på livet her på havnen. 
Men det er heller ikke sidste gang, at 
vi samler alle kræfterne om sådan et 
festligt arrangement på vores havn. 

Annemette Allerup
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Formidabel fremgang 
til surf
Ved sommerferiens afslutning kan surf-
afdelingen konstatere, at de har ca. 265 
medlemmer – en fremgang på over 25% 
siden sidste år. Og det er vel at mærke 
medlemmer, der har BETALT – det kan 
man se via det nye medlemssystem. Det 
er meget, meget flot og med til at ce-
mentere Nivå Bådelaug Surfs ubestridte 
position som Danmarks største surfklub. 
142 elever er tilmeldt undervisning her 
efter sommerferien…
Det er en stor personlig succes for Steen 
Buck Hansen, ildsjælen der har drevet 
surfafdelingen frem de sidste 12 år 
eller mere.

Synkning og 
vandindtrængning

Ingen selvrisiko

Dine fordele 
ved forsikring hos 
Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt

D
EN

10
08

3 
 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

Også juniorsejlerne vokser 
Der er også gang i tilgangen til opti-
mistsejlads, med Thomas Taatø, Anita 
og Martin Iversen i spidsen. Rigtigt 
mange er kommet til over sommeren, 
og rigtigt mange forældre støtter op 
om arbejdet.
Faktisk har NB fået pris for at være en 
klub i rivende fremgang med ungdoms-
arbejdet: Vi har modtaget 28 våddrag-
ter og 28 redningsveste  til juniorsejlere 
og –surfere fra Dansk Sejlunion.
Tillykke – og tak til jer, som gør en 
kæmpeindsats!



21

Zoom 8 og J80’er sejlads for Juniorer
Er du blevet for stor til optimistjollen – 
eller kom du aldrig rigtigt i gang med 
den, før det var for sent. Så har du nu 
chancen for, at komme i gang med at 
sejle alligevel.

Vi starter et hold op for Zoom 8 sejlere. 
Zoom jollen kan sejles fra 12-13 års 
alderen og op til 16-19 års alderen 
afhængig af vægt. 

Den kan sejles af begyndere og det er 
en aktiv klasse, hvor du kan deltage i 
stævner rundt omkring i Danmark.

J80’er båden kan alle være med på fra 
ca. 12 år og op. Men vær beredt til at 
lære, på hårdt arbejde og til at få vand i 
håret, for det går stærkt, når man sejler 
J80’er! Der er plads til op til 5 sejlere sam-
men med instruktøren. Juniorafdelingen 

råder over dygtige og engagerede in-
struktører, der glæder sig til at møde dig.

Kontakt Anita Iversen for nærmere info.
optimister@nivaabaadelaug.dk
Tlf. 20579117
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Gensyn med Kyrkbackens (gamle) havnefoged 
Nils Erik Nilsson

Da jeg sidst på sommeren var i Kyrk-
backen på Hven med børnebørnene og 
skulle betale havnepengene, blev jeg 
glædeligt overrasket ved igen at møde 
den tidligere havnefoged Nils Erik 
Nilsson. Jeg spurgte om han igen var 
ferieafløser, som han har været tidligere 
år, men sådan var det ikke. Christer, 
som har været havnefoged de seneste 
fem år, måtte frasige sig jobbet, fordi 
han er blevet alvorlig syg. Og så trådte 
Nils Erik til, selv om han som 76 årig 
for længst er blevet pensionist. 

Ved tidligere besøg har jeg brudstyk-
kevis fået beretninger om hans liv 
og oplevelser i Kyrkbacken igennem 
tiderne. For at få en mere sammenhæn-
gende historie spurgte jeg, om han ville 
fortælle mig sin livshistorie. Det ville han 
– så den får I her i komprimeret form:

Nils Erik Nilsson blev født d. 15.11. 
1936 i Kyrkbacken på Hven. Hans 
barndomshjem ligger i byens sydlige del. 
Nils’ far stammede selv fra Hven. Han var 
skipper og sejlede med træ og tømmer. 
Nils’ mor var født i Skåne, men kom som 
ung pige til Hven for at tjene. Der mødte 
hun Nils’ far, de blev gift og fik fire børn. 
Nils var nummer tre i rækken. 

Nils gik 7 år i skole, og sejlede med 
sin far i flere sommerferier. Da han gik 
ud af skolen som 14 åring var han i en 
periode cykelbud, men efter et stykke tid 
tog han ud at sejle med faderen i et år 
i galeasen Nancy. Dernæst fik han hyre 

på den tremastede skonnert Olga af 
Kyrkbacken, som han sejlede med i to år. 

I november 1955 blev han indkaldt til 
marinen, hvor han efter tre måneders 
grunduddannelse kom ud at sejle som 
matros på en minestryger, som ved et 
sjovt tilfælde havde navnet Hven. Tje-
nesten varede til marts 1957. Da han 
blev hjemsendt, tog han igen ud at sejle 
med sin far. 

Men allerede samme år var han ude for 
en voldsom eksplosionsulykke, hvor han 
blev alvorligt forbrændt. Hans hænder 
blev varigt skadede, og også i ansigtet 
fik han svære skader. Rekonvalescen-
sen tog næsten to år. Skaderne var så 
omfattende, at han fik tilkendt invalide-
pension som 60 % invalid. 

I 1959 var han kommet sig så meget, 
at han kunne begynde at fiske fra Kyrk-
backen sammen med en makker. På 
grund af invalidepensionen kunne han 
leve af fiskeriet. Han og makkeren fort-
satte med fiskeriet i godt 30 år helt frem 
til 1993, hvor de blev enige om at lægge 
op. Niels var blevet gift i 1968 og havde 
samme år købt eget hus i Kyrkbacken. 
Det har han stadig. Det ligger lige ud for 
havnen, lidt oppe ad skrænten.

I 1993 besluttede den mangeårige, 
legendariske havnefoged med cyklen 
og tasken Elfi (Elfride), sig for at gå 
på pension. Nils overtog jobbet som 
havnefoged i 1994. Vi er mange, der 
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husker ham som den altid til stede væ-
rende havnefoged i den blå kedeldragt, 
venlig og imødekommende og omhyg-
gelig med at holde orden på havnen – 
og som en næsten  uudtømmelig kilde 
til viden om Kyrkbackens historie. 
I de første fire år som havnefoged sejlede 
Niels også med den blå taxibåd, som 
stadig ligger i havnen, men som ikke 
længere er i brug. Nils fortsatte som 
havnefoged, til han blev 66 år og gik på 
pension. Det var i 2002. Siden da har 
han vikarieret for de forskellige havne-
fogeder, der har været gennem årene. 
Og er altså nu tilbage på posten, indtil 
en mere permanent løsning er fundet. 

Da vi var færdig med interviewet, 
spurgte jeg til den elendige toiletbyg-
ning, som jeg sidste år klagede over 
til Landskrona kommune. Nils Erik var 

fuldstændig enig i, at toilet- og badefor-
holdene har været uanstændigt dårlige 
i mange år, men kommunen – som ejer 
og driver bygningen – har ikke villet 
investere i bedre faciliteter. 

Men – sagde Nils Erik med et stort 
smil – NU sker der noget. Der kommer 
en pavillon med 4 toiletter og 3 bade, 
som kun bliver for sejlerne. Den skulle 
faktisk være kommet samme dag (d. 
2. august), men var blevet forsinket. 
Men tre dage efter jeg var kommet 
hjem, ringede Nils Erik og sagde, at 
nu var bygningen kommet. Så det 
kan vi mange stamgæster (og andre 
besøgende sejlere) glæde os over og 
se frem til næste gang vi lægger til i 
Kyrkbacken. 

Hans Kristensen



24

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

Nyt fra sejlerskolen

I forbindelse med bådedåben på 
havnedagen fik J80erne følgende 
dåbsgaver: 

Multibag fra Niels Rasmussen

Yachtflag fra Lars Christian Larsen

3 stk karabinhager fra 
gudmor Pia Gåsland 

1 stk snapsjækkeladapter 
også fra gudmor Pia Gåsland

2 stk faldmsjækler fra 
gudmor Jeannette Caspers

1 kopholder fra Jesper og Tobias Adler

1 kasteredningsring med line fra 
Jesper og Tobias Adler

Mange tak for de flotte gaver! 
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Sæsonen er nu godt i gang,  og alle er  
enige i, at det er en stor fornøjelse at 
sejle i  sejlerskolens nye både Frigg og 
Gefion. De er både  sjove og udfor-
drende at sejle i. Rekorden for tophastig-
heden indtil videre er 16 knob !  

Det er også spændende at lære at sejle 
med genaker.

Vi hilser velkommen til vores nye 
instruktør Henning Laursen og reser-
veinstruktører: Flemming Nørgård og 
Keld Kofoed Nielsen. 

Kommende events i sejlerskolen:

Natsejlads - 06.09.13

Duelighedsprøvenspraktiske del - 
15.09.13

Reservedato for praktisk del af 
duelighedsprøven 22.09.13

Sejlerskolens Brunch -05.10.13

Teorikursus: efteråret 2013

Yachtskipper 3: efteråret 2013
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Der var fuldt hus hos Nivå Bådelaug 
Optimister og Windsurfer til Sommer-
sjov i Nivå havn, med mere end 60 
børn mellem 7-18 år.

Vi startede mandag morgen, med ingen 
vind og meget sol, dejligt hvis man er 
strandgæst, men ikke som sejler/wind-
surfer, 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 fra Dansk Sejlunion. 
Igen i år lånte vi fra Dansk Sejlunion 
Torm traileren, men denne gang var 
en ekstra trailer nødvendig. Sup, ba-
deringe, 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 
forskellige 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 
kommunen – og finde ud af, om de har 
lyst til ”at gå til” noget af det.

Det var en hård uge, men for pokker 
hvor det var sjovt, og sikken en fed 
stemning, alle var glade. Den hårde 
kærne af instruktører var Frederik Som-
mer, Frederic, Matias, Mads og Stine 
- som stod klar fra kl. 07.30 til 16.00 
hver dag og Henrik Haagen, som vores 
frokostafløser, 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, som der ikke var udmattede 
efter denne uge, så var de i OL form, 
inden de kom til Nivå. Vi instruktører 
var udmattede ....

Vi sluttede ugen af med en Klubburger 
fra Andreas i Lagunen, til stor glæde 
for alle. 

Med venlig hilsen
Steen, Henrik, Matias, Mads, 

Stine, Frederic, Frederik 

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.nivaaba-
adelaug.dk/#home
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Sommersjov i Nivå Havn 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.



29

Young Gun Cup I Nivå
 

Lørdag d. 31 august 
kl. 11.00

Young Gun Cup er for alle unge windsurfere mellem 8 og 18 år

Kunne DU tænke dig at dyste mod andre og udfordre dig selv, - så er 
Young Gun Cup lige noget for dig!

• 	Mød	nye	surfere	fra	hele	Danmark
• 	 Lær	at	sejle	om	kap	på korte	og	overskuelige	baner
• 	Deltag	for	sjov – for	at	lære	og	selvfølgelig	for	hyggens	skyld

Program:
•   Ankomst	og	tilrigning	fra	ca.	kl.	09:00
•   Der	er	mulighed	for	at	låne		udstyr	ved	forudgående	aftale
•   Tilmelding	sker	på dagen	fra	ca.	kl.	10:00 – deltager	gebyr:	kr.	75,-
•   1.	Forventede	start	senest	kl.	11.00
•  	Præmieoverrækkelse	ca.	kl.	16:00
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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. 5 2013              15. oktober                                   ultimo oktober 
            

Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

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

Åbningstider:

Efterår (15/8-14/11):
kl. 10.00-12.00 
alle ugens dage
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Butik og webshop med lækkert tøj, tilbehør, sko og wellness.
Kig ind, når du er på havnen torsdag-søndag – og se også udvalget
på www.lygums.dk

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
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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
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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



Economique
B BAfsender:

Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

B

Indtil videre åben tirsdag-søndag i hver eneste uge

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
B B

Vi lukker ikke lige med det samme…
Vi har haft nogle forrygende sommermåneder på terrassen og ser nu frem til 

en eftersommer indendørs i de nysindrettede hyggelige klublokaler, hvor vi kan 
byde velkommen i al slags vejr. Umiddelbart har vi ikke de store planer om at 

indskrænke åbningstiderne, men det vil afhænge af vore gæster.
Eksempelvis vil vi måske have mindre åbent til frokost hen i efteråret, men holde 
fast ved aftenåbent og weekend. Det kan du holde dig orienteret om på www.
restaurantlagunen.dk – der kan du også bestille opdatering på de ugentlige 

menuer/dagens ret
PS Husk at bestille julefrokost i god tid! 


