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Bestyrelsen
Formand:  Hans Kristensen 4585 9370 formanden@nivaabaadelaug.dk
Næstformand Christian Caspersen  2221 2246  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: 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          4914 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: Flemming Hundstrup 4914 1599 handikap@nivaabaadelaug.dk
NB-Nyt: Annemette Allerup  4077 7762  nb-nyt@nivaabaadelaug.dk
Sejlerskolen: Dora Tryggvadottir 2242 0278 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

Forside: Atter i det forløbne år har formanden for Surfudvalget, Steen Buck 
Hansen, gjort en kæmpe indsats for Nivå Bådelaug. Ikke alene hvad angår 
surfere, men også arrangementer for at hyre nye sejlere i sommerferien.
Her er et foto fra Sommersjov 2012, hvor Steen har potentielle sejlere med 
på en Hobie Cat. 



3New ShipShape A/S  •  Rungsted Havn 1  •  DK-2960 Rungsted Kyst • Tlf.: 4586 8500
Online salg på www.shipshape.dk

Åbent man-fre kl. 10.00 – 17.30  lør/søn og helligedage kl. 10.00-14.00

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 White 0,75 l
En specialkomponeret polerende 
bundmaling, som først og fremmest er 
tiltænkt alle, som ønsker en raffineret, 
hvid bundfarve.

Kun 199,-
FØR 379,-
Tilbuddet gælder kun ved fremvisning af 

NB-nyt medlemsblad.

Er du klar til sæsonstart ?
ShipShape hjælper dig gerne ...
Besøg os også på bådmessen i Fredericia 22-24. februar + 1-3. marts  2013– vi har 
messens største udstyrsstand på 180 m/2 – stand Hal A-1222

- gode tilbud, gør båden klar

Kæmpe skomarked ... 
Henri Lloyd sko før op til 1.500,-
Dubarry damesko før op til 1.099,-

ENHEDSPRIS 700,-
Gælder kun så længe lager haves

a5helsideShipshapejan13.indd   1 22-01-2013   11:40:26
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Nyt fra formanden 

Velkommen i 2013. Jeg håber, at året 
bliver godt for klubben, og at vi får 
en god sommer med vind i passende 
mængder fra den rigtige retning. Her 
på vejen ind i den nye sæson er der 
mange store projekter på bedding i 
klubregi. Jeg vil kort fortælle om de 
vigtigste:

Kontingentbetaling på den gode, 
gamle facon med et girokort kan des-
værre ikke længere lade sig gøre. Alle 
medlemmer skal nu ind over bådelau-
gets nye hjemmeside, som går i luften 
1. februar, for først at oprette sig som 
medlem og dernæst betale kontingent 
med Dankortet. Proceduren svarer stort 
set til den, der er almindelig, når man 
handler på nettet. Der kommer brev ud 
til alle medlemmer om kontingentbeta-
lingen lige omkring 1. februar, og der 
ligger en vejledning på hjemmesiden.

Nye skolebåde er på vej til Sejler-
skolen og til klubbens juniorer. Klubben 
har fundet et meget fordelagtigt tilbud 
på to næsten nye J80’ere, som kun har 
sejlet i to sæsoner i det tyske BMW Cup. 
Bådene er meget fint vedligeholdt, og 
vi får dem til ca. 2/3 af den normale 
markedspris. Det var et tilbud, det var 
svært at sige nej til. Bådene kommer til 
Nivå i slutningen af marts. Det betyder, 
at vi nu har sat alle vores Hobie Cats 
og Sejlerskolens sidste folkebåd til 
salg. Klubmedlemmer, der måtte være 
interesseret i at købe, skal endelig give 
sekretariatet besked. Priserne er meget 
rimelige.

Ny dommerbåd er forhåbentlig 
også på vej. Vi har endnu ikke finansie-
ringen helt i orden – men håber, at det 
løser sig i løbet af foråret. Lige nu går 
overvejelserne på at anskaffe en god, 
brugt Fisherman 27. Denne bådtype 
skønner vi er meget velegnet til formålet 
– og så er de brugte både faldet meget 
i pris igennem de seneste år. Skidt for 
sælgerne, men godt for klubben. 

Lagunen trænger til en lettere re-
novering. Planerne er endnu ikke helt 
færdige, men på nuværende tidspunkt 
handler det om (igen) at få gardiner 
op, om at smukkesere de gamle stole 
bl.a. med hynder til at sidde på og om 
at skifte nogle af bordpladerne ud. 
Måske der også skal ske noget med 
belysningen. Andreas arbejder på sa-
gen sammen med et par af bestyrelsens 
medlemmer. I parentes bemærket: De 
brune armstole fra Strandmøllekroen, 
som en del medlemmer med forundring 
oplevede ved nytårskuren, er kun på 
midlertidigt, ”tålt ophold”. 
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Medlemsmøde
Tirsdag d. 26.2.2013 kl. 19.30
Vedligeholdelse af motor- og 
sejlbåde 
Martin Tristan Clemmensen, 
Hempel A/S 

Martin vil gennemgå en lang ræk-
ke af de ting, vi skal tage vare på, 
når vi vedligeholder vores både:

Efter foredraget vil der være mu-
lighed for at stille spørgsmål frit 
fra leveren.

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

Generalforsamling 2013 finder 
sted tirsdag d. 26. februar kl. 18. 
Indkaldelse vil blive udsendt omkring 
1. februar. Et vigtigt punkt på dagsor-
denen er valg af ny bestyrelse og ikke 
mindst af ny formand. Undertegnede 
genopstiller til bestyrelsen, men ikke 
til formandsposten, som jeg i min 
egenskab af næstformand overtog, da 
Niels Bech døde i sommer. Jeg synes, 
at formandshvervet bør varetages af 
en ”lokal”, hvad jeg ikke er, selvom 
jeg har haft båd i havnen siden 1989. 
Heldigvis har vi den helt rigtige kandi-
dat. Navnet afsløres i indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen afholdes 
– som tidligere planlagt – sæsonens 
fjerde medlemsmøde. Det handler om 
vedligeholdelse af bund, fribord mv. på 
motor- og sejlbåde.

Hans Kristensen  
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 26. februar 2013 i Nivå Bådelaug, 

Lagunen, kl. 18.00
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (fremgår af NB-Nyt nr. 1, 2013)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2012 til godkendelse  
 (det reviderede regnskab er tilgængeligt på NB’s hjemmeside og i 
 klubhuset fra d.12. februar 2013)
4. Forelæggelse af bestyrelsens planer for 2013
5. Forelæggelse af budget for 2013 og kontingent for 2014
6. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se bilag)
7. Behandling af indkomne forslag (evt. forslag skal være bestyrelsen i  
 hænde senest d. 20. januar 2013)
8. Valg af bestyrelse
 Der skal ordinært vælges 1 formand og 3 medlemmer og 1 suppleant
 På valg er:  
 Formand  Christian Caspersen bestyrelsens forslag, 
       modtager valg
 Bestyrelsesmedlem  Hans Kristensen  modtager genvalg
 Bestyrelsesmedlem Steen Buck Hansen modtager genvalg
 Bestyrelsesmedlem Mads Hybschmann modtager genvalg
9.    Valg af bestyrelsessuppleant
       Der skal ordinært vælges 1 suppleant
       På valg er:
      Bestyrelsessuppleant Anita Iversen bestyrelsens forslag, 
       modtager valg
10.  Valg af revisorer
       Der skal ordinært vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
       På valg er:
       Revisor  Jørgen Skovmand modtager genvalg
       Revisor  Kjeld Sørensen  modtager genvalg
       Revisorsuppleant Henrik Hagen Larsen modtager genvalg
11.  Eventuelt

PS: Kun medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettiget på gene-
ralforsamling 

Der er mulighed for at spise aftensmad i klubben kl. 17 til den sædvanlige pris 
85 kr. – tilmelding til sekretariatet er dog nødvendig senest d. 23.2.
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Bestyrelsens beretning 2012

I tilbageblik vil året blive mindet som 
det år, hvor vi i Nivå Bådelaug mistede 
vores formand Niels Bech ved den 
tragiske ulykke i Frankrig i juli måned. 
Bestyrelsen har bestræbt sig på, at de 
linjer, der var lagt ud for klubbens virke 
allerede i Niels’ tid, er blevet fulgt op i 
resten af året. 

Årets vigtigste aktiviteter har været 
genstart af klubbens junior aktiviteter, 
sejlerskolens ”projekt nye skolebåde”, 
gennemførelsen af to danmarksmester-
skaber samt forberedelserne til et nyt 
økonomisystem og en ny hjemmeside. 
Derudover har vi igennem sæsonen 
opretholdt de ”sædvanlige” aktiviteter 
med navigationsundervisning, med-
lemsmøder og ikke mindst sommer-
halvårets mange gode måltider hos 
Andreas i Lagunen.

Junior aktiviteterne 
Fra 2011 til 2012 var der tale om 
et generationsskifte blandt klubbens 
juniormedlemmer og de voksne instruk-
tører, som er med til at få optimist- og 
Zoom8-sejladsen til at fungere. Anita 
og Martin Iversen har sammen med 
Thomas Taatø fået genstartet aktivite-
terne i løbet af sæsonen, således at der 
igen er en gruppe aktive unge optimist-
sejlere. Klubbens Zoom8’ere blev ikke 
brugt så meget i år, hvorfor nogle af 
dem har været udlånt til Rungsted i en 
del af sæsonen. De er nu hjemme igen 
og kan danne overgangen fra optimist-
jollerne til klubbens større både. Især de 

nye J80ere, som klubben får i 2013, 
ser vi fra bestyrelsens side som et stort 
aktiv, når det gælder om at fastholde 
sejlinteressen hos de unge, som vokser 
ud af optimist- og Zoom8-jollerne. 

For nogle år siden blev bestyrelsen 
overbevist om, at anskaffelsen af 
tre Hobie Cats kunne opfylde denne 
overgangsfunktion. Det omtalte gene-
rationsskifte betød, at interessen for 
disse både stort set forsvandt, således 
at Hobierne næsten ikke er blevet sejlet 
i 2012. De er derfor nu sat til salg som 
led i anskaffelsen af J80erne.

Projekt nye skolebåde
Siden efteråret 2011 har sejlerskolen 
været på jagt efter nye skolebåde, som 
kunne afløse de aldrende folkebåde, 
hvoraf den ene blev solgt i 2012 og 
den anden nu er sat til salg. I løbet af 
sommeren besluttede sejlerskolen sig 
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for bådtypen J80 som det bedste bud 
på en moderne, hurtig og udfordrende 
bådtype. Kort før jul kronedes eftersøg-
ningen af nyere brugte J80ere, til en 
pris klubben kan overkomme, med held. 
Og der er ved at blive indgået kontrakt 
med Mittelmann Werft i Kappeln om 
køb af to let brugte J80ere fra 2011 til 
levering omkring 1. april 2013. 

Det er sejlerskolens forventning, at 
denne markante fornyelse af klubbens 
skolebåde kan øge tilstrømningen af 
nye elever til sejlerskolen – og også fast-
holde gamle elever i et videregående 
uddannelsesforløb, bl.a. i kapsejlads.

Stævner
Klubben var vært for to danmarksme-
sterskabs-stævner i henholdsvis august 
og september. I august var det dan-
marksmesterskabet for X99 og Afrodite 
101, som vi stod for, mens vi ved stæv-
net i september var værter sammen med 
Vedbæk og Rungsted. Stævnerne er 
med til at markere Nivå Bådelaug som 
en aktiv klub i sejlsportskredse. Vi er en 
klub og en havn med et aktivt sejlerliv, 
som det er værd at besøge. Og det er 
bestyrelsens overbevisning, at det store 

frivillige arbejde, som gennemførelsen 
af sådan et stævne kræver, således er 
”givet godt ud”. 

Ny hjemmeside
Klubbens nuværende økonomisystem, 
Foreningspakken, nedlægges af ud-
byderen med udgangen af dette år. 
Bestyrelsen nedsatte derfor en hurtigt 
arbejdende projektgruppe, som skulle 
finde frem til et moderne, elektronisk 
økonomisystem. Valget faldt på syste-
met: Klubmodul, som vi går over til 
ved årsskiftet 2012/13. Det kan både 
tage sig af medlemskontingenter og 
andre betalinger fra medlemmerne, og 
af hele den løbende økonomistyring. 
Klubmodul har yderligere den fordel, at 
der medfølger en moderne hjemmeside, 
hvor de forskellige af klubbens udvalg 
nemt selv kan indlægge aktivitetsplaner.

Surf
Aktivitet i Surf afdelingen har også i 
2012 været meget høj. Hvor resten 
af klubben lider lidt under det de på 
den anden side af Sundet kalder ”för-
gubning”, så holder Surf et fint, lavt 
aldersgennemsnit. Med godt 120 elever 
er det rigtigt mange unge, som kommer 
ud i Nivå Bugten i løbet af sæsonen. 
Surf har også været arrangør af et stort 
stævne i Hvide Sande, og ved Formu-
lar Danmarksmesterskabet i Skælskør 
klarede Nivå Surf sig særdeles flot 
med meget fine placeringer. Surf har 
på den baggrund iværksat et projekt: 
”Fastholdelse af juniorer”, som i 2013 
yderligere skal avancere de dygtigste 
surfere fra klubben – uden at denne 
aktivitet formindsker indsatsen for den 
brede træning i klubben.  
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Tursejlads
Der var planlagt fem ture i år, men det 
var kun Pinseturen, der blev til noget. 
Der deltog over 20 både i Pinseturen, 
der helt traditionelt igen gik til Mölle. 
Med så mange både, og omkring 60 
personer fra klubben som år efter år 
mødes og hygger sig sammen i to dage, 
er det en succes, der bør fremhæves for 
de klubmedlemmer, som endnu ikke har 
deltaget. Der er jo plads til mange flere 
i havnen, og havnefogeden ved, at vi 
kommer igen. Også i 2013. 

kursister det eftertragtede eksamens-
bevis af Søfartsstyrelsens censor. Et nyt 
og lidt større Y3-hold startede i okto-
ber, og samtidig sagde 2 nye dygtige 
instruktører ”ja-tak” til at være med, så 
vi fremover kan gøre undervisningsaf-
tenerne til noget ganske særligt. Kurset 
i Duelighedsbevisets teoretiske del blev 
gennemført over 3 1/2 weekend i må-
nederne januar-marts; alle 8 elever der 
gik op til eksamen bestod.

NB Nyt
Selvom bestyrelsen stadig mener, at 
bladet i trykt form er en meget vigtig 
del af klubbens identitet, så besluttede 
vi af økonomiske grunde at gå ned fra 
seks til fem numre om året. Når det 
nye økonomisystem er indfaset, vil vi 
formodentlig have en mailadresse på 
næsten alle klubbens medlemmer. Det 
betyder, at nyhedsservicen, møde- og 
festindkaldelser etc. vil kunne nå meget 
hurtigt og omkostningsfrit frem til med-
lemmerne. I det lys tror vi, at det trykte 
blad ikke behøver at komme helt så ofte 
som tidligere – uden at det dog betyder, 
at bladet bliver overflødigt.  

Medlemsmøder og fester
Vinterens medlemsmøder var velbe-
søgte og kom til at fungere som hyg-
gelige anledninger til at se hinanden og 
få en lille bådsludder under middagen 
før foredraget eller i pausen undervejs 
igennem aftenens program.

Det har derimod ligget lidt tungt med 
festerne. Afriggerfesten i oktober 
måtte således aflyses på grund af for 
få tilmeldte. Og den nye formand for 
festudvalget opgav ævred efter kun et 

De øvrige ture, som ikke blev til noget 
faldt enten sammen med halvdårligt vejr 
eller kapsejladser i efteråret. 
I 2013 bliver der igen planlagt fem eller 
seks sejlture for klubbens medlemmer. 
Læs om turene andetsteds i bladet – el-
ler på den nye hjemmeside, hvor det i 
år er muligt at tilmelde sig ved at gå ind 
på kalenderen på hjemmesiden.  

Navigationsundervisning
I sæsonen blev både gennemført navi-
gationsundervisning til duelighedsprø-
ven og videregående navigation i form 
af et Y3-kursus. 

Y3 kurset strækker sig over næsten et 
halvt år med ugentlige undervisnings-
aftener. I april fik 6 flittige og dygtige 
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halvt år på posten. Så her er der en 
mulighed for at træde til og leve sine 
ideer om gode fester i klubben ud. 

Lagunen 
Selvom sommeren 2012 ikke blev noget 
brag af en sommer rent vejrmæssigt, 
så lykkedes det Andreas at forøge 
omsætningen med ca. 10 % i forhold 
til året før. Bestyrelsen er meget glade 
for, at Lagunen således både betjener 
klubbens medlemmer og gæster, og er 
med til at skabe den gode stemning på 
havnen, som vi alle nyder godt af.

Ny havnefoged    
Vores havnefoged Morten Askov gik 
på pension med udgangen af juli 2012 
efter 13 år på posten. Morten var for 
mange af os blevet en næsten uund-

værlig del af Nivå Havn – så det var 
hårde odds den nye havnefoged Torben 
Zedeler skulle op imod. Men overgan-
gen forløb smertefrit. Og efterårets 
krævende øvelse med at få bådene på 
land og placeret, således at vi alle kan 
være der, blev klaret til stor tilfredshed 
blandt bådejerne. Som mangeårig 
medejer af en båd i havnen, havde 
Torben naturligvis også en god for-
nemmelse for, hvad man som bådejer 
har behov for fra havnens side. Og så 
har han jo den erfarne havneassistent 
Claus at trække på i det daglige. Fra 
bådelaugets side ser vi frem til mange 
gode års samarbejde med Torben. 

Hans Kristensen
Januar 2013 
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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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Optimistsæson 2012 – en ny start

Sæsonen 2012 blev året, hvor vi måtte 
sige farvel til mange gode kræfter i 
juniorafdelingen. Den tidligere formand 
for jolleafdelingen Loni Skov Madsen 
takkede af efter flere års fantastisk 
indsats, og en stor del af de aktive 
optimist- og zoom-sejlere gik videre til 
andre jolletyper for større juniorer.

Heldigvis sagde vi også goddag til en 
masse nye små sejlere, der har været 
med til at tegne en begivenhedsrig sæ-
son. Vi har bl.a. brugt året på at finde 
en ny form, der passer til de sejlere og 
frivillige kræfter, der er i juniorafdelin-
gen nu. Det tager tid at bygge op, og vi 
arbejder bl.a. med at forny bestanden 
af optimistjoller, hvoraf flere snart skal 
sendes på pension. 

Træning
Vi skød året i gang med teori og besøg 
i svømmehal, hvor børnene lavede 
kæntringsøvelser under trygge – og 
varme – forhold.

Sæsonen startede med et meget lille felt 
af sejlere med stor alders- og niveau-
spredning. Både sejlere og de frivillige 
trænere mødte op med godt humør og 
gå-på-mod til to ugentlige træningsaf-
tener, godt bakket op af forældregrup-
pen, der har hygget sig på land og nydt 
de solskinsaftener, der har været. 
Det ser ud til, at forældrene nyder sejl-
sæsonen lige så vel som sejlerbørnene, 
med de dejlige faciliteter, der er at finde 
på havnen. I løbet af sæsonen kom nye 
sejlere til og for at give udfordring til 
alle, arrangerede vi fællestræning med 
Sletten hver torsdag, så de øvede sejlere 
fik et større felt at sejle i.

Kapsejlads og samarbejde 
på tværs
I 2012 har vi nydt godt af et øget 
samarbejde med surf-afdelingen, og i 
september fik vi sat et flot punktum på 
sommersæsonen med en fællestur for 
windsurfere og optimister til Harboe 
Cup i Skælskør. Det var en stor ople-
velse for alle, med nogle flotte resultater 
på kapsejladsbanen både for surfere 
og optimistsejlere. 

Vi følger op på succesen i den kom-
mende 2013-sæson med planlagte ture 
til Kerteminde i pinsen og gentagelse af 
turen til Harboe Cup som sæsonafslut-
ning. Forhåbentlig har vi til den tid flere 
nye kapsejlere med i C-feltet.

Nivå-sejlerne har også været på vandet 
til stævnerne Sletten Cup, Skovser Cup, 
JDM samt ranglistestævnet i Fåborg, 
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hvor klubben kom på skamlen med en 
flot tredjeplads.  

Sæsonens allersidste sejlads var det 
traditionsrige klubmesterskab, hvor 
såvel de nye som de mere øvede sejlere 
havde en skæg og begivenhedsrig dag 
med fem sejladser.

Gode rammer
Vi har gode rammer i Nivå med fine føl-
gebåde, gode lokaler og vores hygge-
lige miljø. I løbet af vinteren vil vi skille 
os af med mange af de meget gamle 
utidssvarende joller, der ligger stille på 
stativerne ved siden af Lagunen. 

Hvis nogle af klubbens medlemmer er 
interesseret i en gammel jolle til som-
merhuset eller fritiden, er I velkomne 
til at kontakte juniorformand Anita 
Iversen. 

Klar til næste sæson
Vi glæder os meget til at tage hul på 
2013-sæsonen. I slutningen af no-

vember havde vi besøg af konsulent 
Mads Flyger fra Dansk Sejlunion, som 
gav en os en masse gode råd til gode 
og sjove øvelser. Dansk Sejlunion har 
en klar politik om at sejlsport handler 
om lære at sejle for livet, ikke kun 
at sejle for kapsejlads. I Nivå vil vi 
gerne følge denne politik og dermed 
være et attraktivt alternativ til de mere 
kapsejlads-orienterede naboklubber 
Sletten og KDY. 
I Nivå vil vi have fokus på sjov, sik-
kerhed og kammeratskab. Men sam-
tidig anser vi juniorsejlads som en 
sportsgren, hvorfor vi selvfølgelig også 
træner kapsejlads for dem, der er in-
teresserede. 

Juniorafdelingen havde ikke eksisteret 
uden vores dygtige og entusiastiske 
trænere, forældre og frivillige hjælpere 
– stor tak til alle, der har lagt en stor 
arbejdsindsats i året, der gik. Vi glæder 
os til at se alle igen til foråret.

Formand for juniorafdelingen 
Anita Iversen
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Piger i trøjen! 
Var titlen på en gammel dansk film, 
men det kunne ligeså godt havde været 
titlen på årets færdiguddannede sejler-
skoleelever år 2012. Sejlerskolen fik en 
velafsluttet sejlsæson, hvor 7 ud af 7 
elever kom godt igennem dueligheds-
prøven. At der er tale om piger i trøjen 
bevidner statistikken idet 6 af eleverne 
var piger (kvinder). Den enlige unge 
mand har dog klaret selskabet godt og 
er efter sigende kommet sig tilfredsstil-
lende efter oplevelsen.  

Udklækningen af nye elever blev fejret 
på behørig vis med brunch i Lagunen 
den 6. oktober. Vi var ca. 27 elever, 
instruktører, bådsmænd, censor og fami-
liemedlemmer til stede og nød Andreas’ 
lækre hjemmelavede delikatesser. Der 

skulle overrækkes duelighedsbeviser til 
følgende elever: Eva, Anita, Leif, Pia, 
Winnie, Anne og Annelise. Årets elev 
blev kåret, i år faldt valget på Pia Gås-
land, som blev valgt for super fremmøde, 
interesse og gejst udover det sædvanlige 
og således været et forbillede for andre 
elever og motivator for instruktøren.

Christians mandagshold blev nomineret 
til Årets Feel Good Sailing Crew Award 
for høj mødefrekvens, super stemning 
og lyst til at prøve nyt. En ny og spæn-
dende titel skulle ligeledes tildeles, men 
blev ikke overrakt i dagens anledning, 
idet Christian ikke var til stede. Titlen 
som årets bommert blev overrakt ved 
en senere lejlighed. Begrundelsen for 
valget blev overbevisende dokumen-
teret med foto og gik til Christian, der 

Fuld fart på sejlerskolen
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ikke havde sikret sig, at fenderen var 
ude af vandet, da skuden forlod Nivå 
havn. Dén bommert kender der vist flere 
sejlere af egen erfaring.  Den årlige 
quiz vandt Marion overbevisende med 
10 rigtige. 

Sejlerskoleudvalget takker alle, der har 
deltaget i uddannelsen af vores elever i 
det forgangne år.

Afrigning og alt det 
andet praktiske
Den årlige afrigning af vores både blev 
på flere måder lidt anderledes dette 
år. Der var kun tale om 3 både, hvilket 
jo gjorde arbejdet lidt lettere, men vi 
manglede snekæder til mandskabet, 
idet vinteren var kommet lidt før bereg-
net. Solen skinnede, og vinden var svag 
- vi skulle ikke klage. Bådene ligger nu 
på land og er klar til den kommende 
sæsons klargøring.  Sejlerskoleudvalget 
ser frem til det kommende års arbejde 
med klargøring og søsætning idet vi 
håber, at det vil forløbe som dette års 
klargøring.

Årets klargøringsarbejde forløb i 
højt humør, alle elever mødte op og 
nogle endda flere gange. Brødrene 
Breds¬dorff havde påtaget sig en sli-
beopgave, som de ikke overlod til 
andre og gjorde færdig på fineste vis. 
Der var spænding til det sidste, om 
vi ville nå at blive færdige. Der var 
færre hænder til arbejdet i år, og vejret 
satte en streg i regningen flere gange. 
Mange af bådsmændene havde lange 
arbejdsdage, men vi blev færdige, og 
første båd sejlede mandag 30. april. 
Vi takker alle for den ihærdige indsats.

Natsejlads i september
Man kan ikke opnå duelighedsbevis, 
uden at der trænes lys og lanterner 
i form af praktisk læring. Der blev 
derfor som vanligt blev som vanligt 
gennemført natsejlads den 7. septem-
ber. Turen gik til Hven som så mange 
andre gange, hvilket dog ikke gjorde 
den kedelig. Der var 5 både med på 
turen og som noget nyt dette år, var alle 
gode til at vente på hinanden! Turen 
blev afsluttet som den begyndte, med 
fællesspisning. Dejlig tur der naturligvis 
gentages i det nye år. 

Herlig weekendtur i juni

Sejlerskolens weekendtur blev denne 
gang til noget. Turen gik til Dragør 
den 9.-10. juni. Weekenden bød på 
godt vejr, god stemning, grill og kage, 
samt en god oplevelse i ”havneliv” for 
uerfarne sejlere. Turen bød ligeledes på 
en sjov oplevelse idet nutidens teknologi 
blev udfordret af fortidens håndværk. 
Weekendholdet blev på hjemturen 
sejlet agterud af noget så skønt som 
et vikingeskib. Undskyldningen forlød, 
at det ikke var læsset som den burde; 
med får, høns, sild og slaver. En skøn 



16

tur for alle der deltog med håb om at 
dette kan gentages i det nye år.

Nye aktiviteter i årets løb
En ny aktivitet fra sejlerskolen har 
dette år været Speedbådsintro for Sej-
lerskolens frivillige. Ideen bag denne 
aktivitet er øge sikkerheden i Nivå havn. 
Ved at kunne håndtere rib-bådene vil 
sejlerskolens frivillige, som alle har 
duelighedsbevis, være et stort aktiv i 
havnens sikkerhedsberedskab. Sejler-
skolen havde derfor kontaktet Steen 
fra Surf, som var så venlig at tilbyde 
sejlerskolens frivillige en introduktion 
til rib-bådene. Sejlerskolen takker Steen 
for dette samarbejde og håber, at vi 
kan tilbyde lignende aktivitet i de kom-
mende år.

En del af duelighedskursets pensum er 
at kunne de nødvendige knob og stik 

og at kunne betjene en påhængsmotor 
og redegøre for dens funktion. Sejler-
skolen afholder derfor hver sæson et 
aftenskursus i hhv. påhængsmotor teori 
og praksis og tovværk, så vi sikrer, at 
eleverne får denne viden med. Vi er 
så heldige at have så kompetent en 
instruktør som Marion til at undervise 
i begge dele. Det er til gengæld svært 
at få eleverne til at møde frem, så vores 
udfordring er at gøre det obligatorisk 
og en forudsætning for at gå op til 
prøve.

Masser af undervisning
Sejlerskolen gennemførte både teori-
undervisning til duelighedsprøven og 
videregående navigation i form af et 
kursus til Yachtskipper af 3. grad. Y3 
kurset strækker sig over næsten et halvt 
år med ugentlige undervisningsaftener. 
I april fik 6 flittige og dygtige kursister 
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det eftertragtede eksamensbevis af 
Søfartsstyrelsens censor. Et nyt og lidt 
større Y3-hold startede i oktober, og 
samtidig sagde 2 nye dygtige instruktø-
rer ”ja-tak” til at være med, så vi frem-
over kan gøre undervisningsaftenerne 
til noget ganske særligt.

Kurset i Duelighedsbevisets teoretiske 
del blev gennemført over 3 1/2 week-
end i månederne januar til marts; alle 8 
elever der gik op til eksamen bestod. Vi 
vil takke alle, der bidrager til gennem-
førelse af disse aktiviteter, flot arbejde.

Sejlskoleudvalget takker også alle for 
deres deltagelse i anskaffelse og salg 
af både, og især stor tak til projekt-
gruppen: Christian Jønsson, Erik Lund 
Lauridsen, Mads Hybschmann og Gorm 

FARVE 360,-
BØRNEKLIP t.o.m.12 år 215,-     
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

Arildsen. Uden jeres ihærdighed og 
tålmodighed var det ikke lykkedes.

Flere aktiviteter og initiativer
På forårsmødet i april oprettede vi et 
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udvalg på 4 personer til at tage sikker-
heden i sejlerskolen op til vurdering og 
evt. forbedring. Udvalget formulerede 
en sikkerhedspolitik, som bestyrelsen 
fik til gennemsyn og godkendelse. 
Nødudstyr i bådene blev fornyet med 
hjælp af fondsmidler fra Tryg Fonden 
og samlet i en Bådens Taske til hver 
båd. Hensigten er, at taskerne bliver 
efterset og tjekket før afsejling, for at 
give eleverne tryghed og rutine.
  
Desuden blev fald og hal mærket op i 
bådene, hvilket kan lette indlæringen 
for begynderne, som i forvejen har 
mange nye udtryk at holde styr på. Hå-
bet er, at disse tiltag vil øge sikkerheden 
ved, at udstyret er i orden og instruk-
tioner ved hånden. Tak til udvalget for 
hurtigt og godt arbejde.

Sejlskoleudvalget har herudover ud-
arbejdet en ny informationsfolder om 
sejlerskolen, læs den og giv den til 
venner og bekendte, der ønsker at lære 
at sejle. Folderen findes i pdf-format på 
hjemmesiden og på tryk i klubhusets 
folderstativ. 

Sejlerskolen ser hermed tilbage på det 
forgangne år med stor tilfredshed. Vi 
håber på, at de mange små tiltag kan 
fastholde og øge interessen for Nivå 
Sejlerskole og dermed sikre en fortsat 
uddannelse af gode sejlere. Sejlersko-
leudvalget takker for den opbakning og 
interesse, der udvises for udvalgets ar-
bejde - og ikke mindst tak til de mange 
frivillige, der lægger timer og interesse 
i at videregive sejlglæden.

Sejlerskoleudvalget
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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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Igen et superår for Nivå Surf

Vi har flere medlemmer end nogen-
sinde, samtidig med at vi har forbedret 
kvaliteten af vores undervisning – og 
det bliver endnu bedre i den kommende 
sæson. Vi har afholdt flere stævner end 
de fleste andre klubber i landet. Og vi 
har haft medlemmer med til alle surf 
stævner i Danmark. 

Vi tog traditionen tro hul på den nye 
sæson den første søndag i maj, hvor 
der blev talt ca. 70 fremmødte, som 
nød grillpølser fra Kyes Kød og Røg 
og Cookies og colaer. Vi fik vist de nye 
sejl, master og diverse dele. Der blev 
også givet mange nyttige tips omkring 
riggens trimning, og flere tog sig en tur 
på vandet.

Formula/Slalom 
og Kona Stævne i Nivå
Igen i år var det Nivå Bådelaug, som 
satte sæsonen i gang for DBO Surf på 
landsplan: Efter en lang, lang vinter-
pause var der sæsonstart for DBO med 
stævnet i Nivå: Formula/Slalom/Kona 
28.-29 april, hvor der – selv om det 
var pokkers koldt – blev gennemført  5 
sejladser lørdag og 4 søndag.

Surfdag var lavet om til 
Store Havnedag 
Denne traditionsrige dag for os surfere 
i Nivå fik vi i år for første gang i min tid 
i Nivå lavet om til Store Havnedag. Det 
var og er altid en fornøjelse at komme 
på Nivå havn, glæden er speciel, når 
vi alle samarbejder. Tak til alle, der var 
med til at gøre dagen til en succes - 

jeg håber, I alle vil være med igen til 
næste år.

I stil med sidste år havde vi forberedt 
at have åbent fra 12 til 16,men der var 
en stor forhåndsinteresse, så allerede 
fra kl. 11 stod de første ud på wind-
surferne. Vejret var næsten fantastisk, 
men ingen vind. Det var en udfordring 
at være windsurfer, så vi håber på mere 
vind til næste år. Men vores begyndere 
fik en god oplevelse. I alt havde vi ca. 
50 potentielle medlemmer på besøg 
– og alle fik en forsmag på, hvad det 
vil sige at surfe med hjælp fra vinden. 

Young Gun i Nivå
Lørdag d. 25. August skulle Nivå Wind-
surf afholde årets sidste Young Gun 
Cup for lan¬dets yngste windsurfere i 
alderen 8-17 år. Vejrguderne var med 
os – og der var 22 forventningsfulde 
unge fra Jyllinge, Ålsgårde og Nivå, 
der troppede op på Nivå Havn, til 8-10 
m/s ind mod  land fra sydøst. 
Der blev windsurfet i nærmest perfekte 
forhold, vi fik afviklet 4 sejladser, før 
sejlerne kom op til frokost. I den stærke 



21

vind kunne de fleste windsurfere plane, 
så der var fuld fart over feltet og drama 
og spænding i alle klasser, hvor alle 
kæmpede indædt om pladserne. Det 
var en rigtig god og spændende ople-
velse, ikke kun for sejlerne, men også 
for tilskuerne på land.
Vi afviklede yderligere 2 sejladser efter 
frokosten, før sejlerne endelig måtte 
melde ’alt udsolgt’. De hårde forhold 
havde efterhånden sat deres spor hos 
især de mindste sejlere på, hvor spæn-
dende og publikumsvenligt windsurfing 
kan være, når forholdene er til det, og 
banen ligger tæt ved land. 
Alle sejlere, uanset placering, fik såle-
des noget med hjem fra en fantastisk 
Young Gun Cup i Nivå. Det blev til 
sejre for Nivå i både B- og C-klassen 
(letøvede og øvede), mens begynder-
klassen havde ”gæster” fra Jyllinge og 
Ålsgårde på 1. og 2. pladsen og først 
3. pladsen til Nivå. Tak til de lokale 
erhvervsdrivende, som sørgede for fine 
sponsorgaver.

60 børn til Sommersjov 
i Nivå Havn
Der var fuldt hus til årets sommerak-
tiviteter i Nivå Havn for optimister og 
surfere. Vi troede egentlig, vi havde lidt 
for få, men vi fik et par ekstra tilmeldin-
ger mandag morgen – helt nøjagtigt 18 
ekstra, som var stået op klokken meget 
tidligt for at komme med. 

Vi startede mandag morgen, med alt 
for meget vind, så det at være begynder 
var mere spændende end sjovt. Tirsdag 
faldt vinden til normalt, og solen kom 
frem og viste, at vi kunne få en som-
mer i Danmark i år. Alle fik prøvet at 
sejle en optimist, Windsurf, Hobiecat, 
sup, havkajak og/eller 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 
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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. 
Der kom også et par store børn forbi og 
gav alle børnene en tur i vores Hobie 
16, til stor glæde for alle. Vi sluttede 
ugen af med en Klubburger fra Andreas 
i Lagunen, til stor glæde for alle... 

Tak til: Ildsjæle fra Nivå Bådelaugs 
optimister og windsurfer 

Young Gun stævne i Middelfart 
og camp i Hvide Sande
I Middelfart blev Young Gun Cup blev 
afviklet i fantastisk flot vejr, men med 
næsten ingen vind. Så præmien blev 
til kager på land, hvem kan klage over 
det?? Og13 af vores juniorsurfere var 
igen i år en uge på Sommerlejr i Hvide 
Sande, hvor de fik en super oplevelse. 
Vore juniorsejlere kommer godt om-
kring og markerer sig!

Klubmesterskab 2012 
Årets ultimative prøvelse for alle NB 
surfere blev afviklet lørdag 22. sep-
tember, for både øvede og begyndere. 

25 medlemmer havde valgt at stille op 
i den glimrende vind, ca. 5-7 m/s. Det 
var stort set planingsvejr, i hvert fald 
for Formula-sejlerne. Der blev sejlet i 
3 klasser, Prokids, Junior og Senior. 
Traditionen tro og vindens retning 
betød, at det var en 8-tals-bane, der 
blev sejlet på. 
Vi fik afviklet 4 sejladser om formid-
dagen, hvorefter der var drikkelse og 
cookies til alle. Efter pausen blev der 
afviklet 4 sejladser mere. Og resulta-
terne blev som følger

Prokids (>12 år) 
1. Frida Møllegaard 2. Gustav Iversen
Junior (12-20 år) 
1. Matias Kann 2. Natasha Shaloffsky 
Bate 3. Jens Lau Nielsen
Senior (<21 år) 
1. Rasmus Riis 2. Michael Peters 3. Lars 
Holm Petersen
Overalt vindere: 
1. Matias Kann, Årets klubmester. 
2. Natasha Schaloffsky Bate 
3. Rasmus Riis

Præmieoverrækkelsen foregik ved vores 
traditionelle afslutningsmiddag ovenpå 
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Lagunen. Stemningen såvel som maden 
var i top, og festen ebbede ud senere 
end midnat. Lad os håbe, at dette års 
mesterskab trækker endnu flere tvivlere, 
for alle kan sagtens være med.

Slalom DM I Hvide Sande 
med Nivå Bådelaug 
som arrangør
Med 48 deltagere har vi som klub 
afholdt det største stævne i Danmark i 
2012, ikke dårligt for en klub som, som 
ligger i den modsatte ende af landet. Un-
dertegnede var stævneleder, men uden 
de trofaste hjælpere, Frederik Sommer, 
Frederic Ørum & Matias Kann, ville det 
ikke være nemt at lave sådan et stævne - 
de har specielt i år stået model til meget: 
Køreturen til Hvide Sande var ikke uden 
dramatik, traileren fik en punktering, og 
ja skiftenøglen den passede selvfølgelig 
ikke, de stakler: Helt alene i det mørke 
Jylland kl. 01.00 om natten, med langt 
til nærmeste nabo, men yes! så kom Jan 
Madsen lige forbi, så blev det hjul fixet. 
Hvor heldig kan man være ... Næste 
morgen kl. 06.00 efter et par timers 
søvn, var de i gang med at klargøre 
vores følgebåde.

Jan Madsen var også klar næste mor-
gen, men valgte at møde op kl. 08.00, 
sådan er det at være dommer. Brian 
Habekost ankom fredag middag efter 
en vellykket eksamen og smuttede med 
det samme på dommerbåden. I alt var 
vi 9 personer fra Nivå Bådelaug, der 
var med til at afvikle stævnet. Vi fik 
afviklede 12 sejladser i løber fredagen 
og søndagen, så vi fik et Danmarks 
mesterskab i hus. Vi havde 8 deltagere 
med fra NB Surf.

WaterZ i Hvide Sande 
Vi var også med til WaterZ i Hvide 
Sande om lørdagen, som er Danmarks
og Nordeuropas største event indenfor 
Windsurf, Wakeboard, Kitesurfing og 
SUP (stand up paddle).
Downwind slalom om lørdagen for 
Windsurferne & Kitesurferne foregik i 
8-9 m/s - vinden var super, men banen 
var lidt skæv, hvilket betød, at flere af 
de 300 deltagere blev sendt på kol-
lisionskurs mod de faste bundgarn i 
Ringkøbing Fjord - Hvide Sande, men 
næsten alle kom i mål, de hurtigste på 
14 minutter.
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Formula DM i Skælskør
Her var vi hele 6 surfere med fra Nivå 
- og resultaterne taler lidt for sig selv.
Det er det, vi har arbejdet for i årevis, 
for Formulaprojek¬tet blev startet for 
3½ år siden, og i starten var vi 2 
sejlere, der ikke vidste, hvad vi lavede 
på vandet. Men i 2012 har vi virkelig 
rykket – bl.a. takket været den målret-
tede træning og det gode teamarbejde 
til lands og vands. Det var så det, vi 
beviste i Skælskør.

Placeringer Formula DM 2012:
•	 Frederik Sommer Sivholm 3. 

pladsen i Formula windsurfing 
Youth

•	 Frederic Ørum  4. pladsen i 
Formula windsurfing Youth

•	 Matias Kann  6. pladsen i 
Formula windsurfing Youth

•	 Jens Lau Nielsen  2. pladsen i 
Formula windsurfing Junior

•	 Natasha Schaloffsky Bate 3.plad-
sen i Formula windsurfing Junior 
plus 2. pladsen i Women 

Klubturen i år gik til Nivå
Det er ellers en fast tradition, at Nivå 
Bådelaug windsurfere holder til i Klit-
møller i efterårsferien. Vi har i de sidste 

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.

© Jan Nielsen
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få år været mindst været 50 deltagende 
surfere plus påhæng. Men i år valgte 
vi at blive hjemme i Nivå, vinden var til 
sejlads hver dag, og vi havde fast mø-
detid kl. 10.00 med sejlads til 14.00. 
Det var superhyggeligt, men Nivå Bå-
delaug Surf er uden tvivl tilbage i fuld 
styrke i Klitmøller i efterårsferien 2013.
(Men det kan også være, at tiden er til 
en Klubtur til varmen, det kunne være 
de Kanariske øer, eller Egypten?)

Julemanden i Nivå
Vi sluttede året af i Nivå den 24.de-
cember med lidt julehygge - 400 
æbleskiver, 40 cookies og utallige liter 
kakao og gløgg. Mon der var plads til 
juleanden… jeg tvivler… Men der er 
nok flere, der er på Jule-kur i det nye 
år, vi skulle nødigt synke. I år var der 
indkøbt rigeligt med æbleskiver til alle, 
så der var fest i klubhuset, flere benytter 

det gode og milde vejr til en fantastisk 
surftur på vandet, som i forhold til sidste 
år ikke var koldt. Det er en fornøjelse, at 
der er så mange, der holder vores lidt 
specielle tradition i hævd. Vi ses samme 
tid og sted næste juleaftensdag…

Stor kursusaktivitet
Igen i år har vi været på Kursus, Wind-
surf Instruktørkursus 1 og 2 - vi er den 
klub som har flest på kursus for tiden, 
men det passer sammen med vores 
meget store aktivitet & antal medlem-
mer. Vi har også haft 10 elever, som har 
bestået vores egen speedbådskursus, 
som vi vil gentage i forrået.

Vi ses til Sæsonstart, som i år 
bliver søndag den 28. april kl. 
12.00

Steen Buck Hansen
formand
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Spændende kapsejladsår i NB

2012 blev et spændende kapsejladsår i 
NB. Der blev afholdt 20 aftens/lørdags-
sejladser, et større antal end tidligere 
og med mere end 50 tilmeldte både 
fra Nivå og Sletten. Vejret var godt, 
det lykkedes at afvikle alle sejladserne. 
Resultaterne kan ses hjemmesiden og 
på opslag i Lagunen.

En enkelt uheldig episode i kraftig 
vind på en kort startlinje skæmmer 
sejladserne. Det vil vi godt råde bod 
på, så vi tilbyder et regelkursus inden 
begyndelsen af næste sæson.
 
For første gang i flere år afholdt vi 
klubmesterskab i slutningen af sep-

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

tember. Desværre med få deltagere. 
Sejladserne blev afholdt i frisk vind på 
en kort op-ned bane på i alt 2,4 nm. 
På den måde lykkedes det at nå 5 sej-
ladser mellem kl.10 og kl. 13. Der var 
almindelig mening om, at sejladserne 
havde været udfordrende, men også 
underholdende. Resultaterne kan ses på 
hjemmesiden. Også her blev Pamula en 
suveræn vinder.
 
I slutningen af august afholdt NB DM 
for X99 og Aphrodite 101. Med kom-
petente dommere og dygtige medhjæl-
pere fra NB blev det til en række gode 
sejladser, godt hjulpet på vej af det 
ideelle sejlvejr.
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I de klassiske distancesejladser, Fyn 
Rundt, Sjælland Rundt og Watski2, var 
der deltagere fra NB, ligesom Mumm-
Stelton og RigTig Cup havde deltagere 
fra NB.
 
 Vi ser også frem til de nye J80 både, 
som Sejlerskolen anskaffer. Det er et 
meget vigtigt bindeled mellem Sejler-
skolen og kapsejlads, ligesom det med 
stor sandsynlighed vil tiltrække yngre 
sejlere.
 
Kapsejladsudvalget holdt møde i be-
gyndelsen af november for at evaluere 
sæsonen. Der kom forslag om nye sej-
ladser i næste sæson, som kan tilpasse 
sig sejlernes ønsker bedre. Det bliver 
afstemt med Sletten i begyndelsen af 
2013. Vi ser frem til en god sæson.

Formand for kapsejladsudvalget
Christian Caspersen
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Så kan I godt begynde at glæde jer til: Dejlige ture i 2013

Bjørn fra Tursejlads-udvalget har i hvert fald allerede 
planlagt herlige ture, hvor alle i NB – private båd-
ejere som sejlerskoleelever, gaster og andre interes-
serede – kan komme med på herlige weekend-ture 
på Sundet og lidt længere væk.

Udover den traditionelle pinsetur til Mölle med mu-
ligheder for opdagelser på Kullen, er Bjørn ved at 
planlægge en tur til Københavns Havn, hvor vi kan 
komme helt ind i inderhavnen og ligge – under både 
Knippelsbro og Langebro – fordi Københavns Kom-
mune nu har overtaget broerne i Københavns Havn.
På den nye hjemmeside kan man melde sig til turene, 
give Bjørn gode ideer, og melde sig til.
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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          15. marts                                 primo april  
           

Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

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

Åbningstider:

(frem til 14/4):
kl. 10.00-12.00 
alle ugens dage
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ÅRETS NB’er 2013 Janne Rosvall

Traditionen med at udnævne en person 
til årets NB’er giver bestyrelsen mulig-
hed for at sige tak for en særlig indsats 
for klubben i det forgangne år. 

I år gælder takken ikke kun en indsats i 
2012, men mange års trofast indsats i 
det – for de fleste medlemmer – delvist 
skjulte her i huset, oppe i sekretariatet 
på første sal.

Årets NB’er er Janne Rosvall, som 
ordner klubbens bogføring, betalinger 
og bankforretninger. Den slags arbejde 
giver jo sjældent anledning til den store 
offentlige bevågenhed – med undta-
gelse af de tilfælde, hvor storsvindlere 
lænser et firma for millionbeløb. Det er 
der ingen mulighed for i NBs tilfælde! 
Men for alle os, der lejlighedsvist læg-
ger penge ud for klubben, er det en 
stor betryggelse, at vi altid får vores 
tilgodehavender, og for klubben er det 
lige så betryggende at vide, at der er 
orden i betalingerne.

Så på klubbens vegne vil jeg gerne tak-
ke Janne for indsatsen i de forgangne 
år – og jeg ser frem til, at Janne også 
hjælper os godt i gang med vort nye 
betalingssystem: Klubmodul, som vi har 
været tvunget til at gå over til her pr. 1. 
januar 2013. 

Janne er på strategikursus med sin 
daglige arbejdsplads, så hun kunne 

ikke være til stede her. I stedet vil jeg 
bede Per – som er en pålidelig og ikke 
mindst ædruelig person – om, på Jan-
nes vegne, at modtage denne herlige 
flaske gammel dansk Navy Rum, som 
igennem århundreder var en fast del af 
flådens forplejning, og dertil en kluk-
flaske og to glas, som igennem mange 
år har været en fast del af gaven til 
årets NB’er. 

(Tale fra formanden ved Nytårskuren 
6. januar 2013, hvor 53 medlemmer 
deltog – desværre ikke hovedperso-
nen!)
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Vi åbner Palmesøndag den 24. marts!

Her står jeg klar med Det store klassiske påskebord
kr. 125,-

Se menuen og bestil bord på
www.restaurantlagunen.dk

Åbningstider fra 26. marts:
Tirsdag-søndag kl. 10-20

Kom til spisning før generalforsamlingen!
Selv om det er off-season, åbner jeg jo gerne til medlemsmøder – og naturligvis 
også til Generalforsamlingen den 26. februar. Her kan du få en dagens ret kl. 

17-18 – du skal blot bestille plads til dig og evt. dine på Lagunens hjemmeside.
Og så er jeg for resten ved at begynde at tænke på næste sæson: 

Jeg er i gang med at kreere nye menukort til både frokost og aften – 
og glæder mig til at se jer alle sammen igen!

På gensyn!
Andreas

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Economique
B B


