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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  
Sekretariatet: Karin Hansen               4031 2110  sekretariatet@nivaabaadelaug.dk   
Sekretariatet: Mette Groes-Petersen           2577 0270  sekretariatet@nivaabaadelaug.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

Surferne fra Nivå Bådelaug har haft et fantastisk efterår: De er blevet Danmarks 
mest vindende surfklub, de har vundet indtil flere Danmarksmesterskaber, 
de har rundet 270 medlemmer og er sammen med Nivås optimister blevet 
præmieret af Dansk Sejlunion for størst tilgang af unge sejlere. Forsidebilledet 
stammer fra DM i Køge… meget mere inde i bladet.
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Kom og få en hyggelig aften med sejlervennerne,  inden juleræset be-
gynder. Andreas har lovet at trylle en ægte amerikansk Thanksgiving 
Dinner frem med helstegt kalkun og lækker stuffing, sweet potatoes 
og herlig sauce – og til dessert er der selvfølgelig pumpkin pie.

Bagefter kommer Sletten Jazz Ensemble og byder på svingende 
jazzmusik – det er de fire gutter, der også underholdt os så glimrende 
på havnedagen i år.

Prisen for middag og musik er kun 250 kr.
(da bestyrelsen har besluttet at støtte arrangementet, 
så vi omsider kan få en fest igen!)

Så kom nu med – tilmelding og betaling på hjemme-
siden senest den 22.11.

Vi fejrer Thanksgiving i Lagunen
med lækker mad og jazz

fredag den 29. november kl. 18
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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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Formanden har ordet

Så er vi nået slutningen på en sæson, 
som på mange måder vil gå over i 
historien. Vejret var bedre end i umin-
delige tider, uden det gav anledning til 
algevækst, insektsværme eller andre 
ubehageligheder. NB fik to næsten nye 
J80’er og en dommerbåd, som ikke var 
helt ny, men meget velegnet til formålet. 

Både surferne og sejlerne leverede 
gode resultater ved flere stævner. Der 
er fremgang på antallet af surfere og 
optimister. Det lover godt for fremtiden. 
Vi har også mange frivillige, der vil give 
en hånd med og få det hele til at løbe 
rundt. Det er hele vejen fra sekretariatet 
til instruktører og alle, der kommer, når 
der er behov for det. Udfordringen lig-
ger nu i at fastholde sejlerne, når de 
vokser ud af optimistjollen.

Allan har efter mange års tjeneste i se-
kretariatet besluttet sig for at holde op. 
På hele NB’s vegne vil jeg gerne takke 
Allan for det store arbejde, han har lagt 
i NB. Som det fremgik af sidste nummer 
af NB-Nyt søgte vi en ny sekretær. Det 
lykkedes denne gang over al forvent-
ning. Karin Østergård fra Josephine og 
Mette Groes meldte sig. Vi byder de nye 
sekretærer velkommen og håber på et 
godt og mangeårigt samarbejde.

Godt hjulpet på vej af det gode vejr, nye 
møbler og hårdt arbejde fra Andreas 
side, er Lagunen i dag en attraktiv 
medlemsrestaurant. Det har givet an-
ledning til lidt misfornøjelse fra nogle 
erhvervsdrivende på havnen, men vi 

håber at finde en løsning, som alle kan 
leve med. Jeg skal opfordre alle klub-
bens medlemmer til at støtte Lagunen 
og gerne invitere venner og bekendte 
med. Med de udvidede åbningstider i 
efteråret, er der gode muligheder for at 
styrke sammenholdet i klubben.

Der verserer desværre også nogle pro-
blemer mellem andre klubber på hav-
nen. En af Nivå Havns stærke sider er 
den mangfoldighed af aktiviteter, som 
udfolder sig her. Der skal være plads til 
alle aktiviteterne under behørigt hensyn 
såvel sikkerheden som de økonomiske 
forudsætninger.

Selvom standeren stryges den  26. 
oktober kl. 11, er der fortsat aktivite-
ter i NB. I løbet af vinteren afholdes 
som sædvanlig en række spændende 
møder, og så er der jo ikke længe til 
foråret.
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Nivå Danmarks mest vindende surfklub!!!

Ved årets sidste surfstævne i Skælskør 
slut september lykkedes det endnu en 
gang for Nivå Bådelaugs surfafdeling 
at placere sig helt i top. Ikke alene vandt 
Jens Lau Danmarksmesterskabet i Junior 
klassen og Nikolaj Kruppa blev dansk 
mester overall i såvel Formula- som 
Slalom/Formula kombineret-klassen.

Frederik Sommer og Frederic Ørum 
tegnede sig også for 2.- og 3.-pladsen 
i både Formula og Kombineret-klassen. 
Og Matthias Kann blev nr. 4 i  overall.

To weekender inden, i Køge 14.-15. 
september, blev Frederik Sommer nr. 1 i 
Slalom Youth klassen (17-19 år) og var 
allerede dermed med til at markere, at 
Nivå surferne hører til landets bedste. 

Ved sæsonafslutningen i Skælskør fik 
formand Steen Buck Hansen da også 
DBO’s fornemme pokal som Danmarks 
mest vindende klub i Danmark i år.

”Det her er et tydeligt resultat af, at 
Fredensborg Kommune har valgt at 
støtte Nivå Bådelaugs surfafdeling 
med et pænt tilskud, som klubben selv 
har valgt at matche med et tilsvarende 
beløb”, sagde Steen ved den lejlighed. 

”Sidste sommer i Hvide Sande havde 
vi også potentialet, men ikke udstyret. 
Det fik vi ved sæsonstart i 2013 – godt 
hjulpet af Fanatic (som leverer bræd-
der), Simmer Style (som leverer sejl) og 
Skishop i Hellerup. 
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Vi har nogle rigtigt seriøse sejlere, der 
virkelig gør noget ved træning, trimning 
og styrketræning. De har tilmed et helt 
vildt godt teamwork. Og som sidste 
nyt er 3 af dem her efter sommerferien 
begyndt at undervise et udvalgt hold på 
15 af de bedste og mest engagerede 
Prokid- og juniorsejlere (alder 12-19 
år) i kapsejlads. De uddanner de nye 
talenter. Det fungerer simpelthen fan-
tastisk!” fortæller Steen Buck Hansen.

Nivå Bådelaug Surf har også stor 
fremgang i disse år. For nylig rundede 
afdelingen 270 medlemmer – ubestridt 
Danmarks største surfklub – og der er 
folk på brædderne i Nivå bugten stort 
set hver aften og weekend, i alle alders-
klasser, selv 60+. Der er tilmed folk på 
vandet juleaften – se side 31!

Se hele resultatlisten for sur-
ferne 2013 på side 21.
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Årets klubmesterskab for windsurferne

Årets ultimative prøvelse for alle NB sur-
fere blev afviklet lørdag 28. september 
2013. Vi instruktører var specielt meget 
taknemlige over at have 38 deltagere til 
dette års Klubmesterskab, både øvede 
og begyndere, der var lige så mange så 
valgte at se på, så vi kunne have været 
mange flere på vandet.

Dagens vejr var lidt overskyet, men 
med 4-7 m/s, så det til tider var muligt 
for formula-sejlerne at plane. Men de 
kloge windsurfere, som valgte de gamle 
klassiske boards, skoleboards og kona 
boards, var dem, som sidst på dagen 
havde klaret sig bedst.
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Traditionen tro og vindens retning be-
tød, at det var en 8-tals-bane, der blev 
sejlet på. Denne banelægning giver 
også de mange tilskuere mulighed for at 
følge opløbet helt tæt. Der var drabelige 
dyster om pladserne, taktikken gjorde 
stor forskel flere gange.
Vi fik afviklet 4 sejladser om formid-
dagen, hvorefter der var drikkelse og 
cookies til alle. Efter pausen blev der 
afviklet 3 sejladser mere. Og resulta-
terne blev som følger:

Prokids (>12 år) 
1. Isabella Shaloffsky Bate (12 år)
2. Albert Bakhøj (11 år)
3. Alban Chegaray (9 år)

Overaltvindere: 
1. Rasmus Riis, Årets klubmester
2. Henrik W. Ludvigsen
3. Mikkel Sangstad

Det at vi var mange til selve sejladserne, 
det var ingenting i forhold til vores after-
party. Med vores nye tilmeldingssystem 
var der 51, som valgte at tilmelde sig 
online og 25, som betalte på dagen. Ny 
rekord for et afterparty - i alt 76. Dejligt 
at være en del af den succes, vi har og 
se, hvordan vores klub har udviklet sig 
i løbet af de sidste par år.  

Tak for et godt stævne og et endnu 
bedre afterparty.

Stort tak fra stævneledelsen (Kim, 
Per, Niels, René, Steen) til følgebå-
dene, som var bemandet af Rene 
og Jesper – og til pressefotogra-
ferne Henrik (til vands) og Morten 
(på land). 
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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

Klubmesterskabet blev afviklet den 
5. oktober og havde 9 glade sejlere 
med. De startede dagen kl. 8.30 med 
tilrigning og havde nogle dejlige timer 
før de fik frokost i Lagunen.

KL. 15 var de i alt 6 sejladser klaret i 
vekslende vind med mange gode sej-
lerpræstationer.

Klubmester blev Jonathan Steinicke 
med 7 point skarpt forfulgt af Mathilde 
Skjøth-Rasmussen med 12 point og 
Rasmus Taatø med 18 point.  Rasmus 
var også bedste miniC (kun sejlet en 
sæson).

Alle fik fine præmier med sponsore-
ring fra Nivå Center (Tony’s Pizzaria, 
Da Vinci pizzaria, Frk. Himmelblå, 
Matas, Nordea, Sidney & Co. Og 
Nivå’s Vin og Kiosk) og Elvstrøm 
Sails. 

Klubmesterskabet for Optimister
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NB Klubmesterskab 2013 på en ny måde 

Nivå Bådelaugs klubmesterskab 2013 
for kølbåde blev afholdt lørdag den 
28. september. I NB har vi set faldende 
antal af deltagere år for, og derfor var 
der i år lavet om på ”det gode gamle 
koncept”. NB har i år erhvervet sig 2 
stk. J80 og dem ville kapsejladsudvalget 
gerne have andre af havnens sejlere ud 
i, så det ikke kun er sejlerskolens elever, 
som bruger dem regelmæssigt.

Første ændring blev, at alle sejlere, 
som kunne tænke sig at deltage, skulle 
melde sig til individuelt og gerne med 
et ønske om at danne teams, dermed 
var ingen begrænset af, at ”skipper” 
eller et par af gasterne ikke kunne 
deltage. Alle hold skulle bestå af lige 
mange deltagere, hvilket bevirkede, at 

holdlisterne først kunne offentliggøres, 
når man vidste, hvor mange deltagere 
der kom, og hvor mange ekstra J80 
vi kunne skaffe. Der er én privat J80 i 
Nivå og 2 både blev lejet ind fra KDY, 
og sammen med de 2 NB både samt 3 
udefra kommende både blev der i alt 
8 J80 med 4 besætningsmedlemmer i 
hver, og ingen regler om at medbringe 
motor og anker med 40 line, mottoet 
var: ”Vi skal ud og sejle og ikke hænge 
os i regel-rytteri”

De privatejede både blev sejlet af deres 
skipper med de tildelte gaster, mens der 
blev trukket lod om de 4 ”klubbåde”, 
og så var det bare med at komme på 
banen. 

Øresund viste sig fra sin pæne side 
begyndende med let vind fra NØ som 
dog friskede lidt op og drejede i N for at 
ende i NW, inden det nåede at ske, var 
der blevet afviklet 6 sejladser. Banelede-
ren og hans kvalificerede medhjælpere 
havde tilrettelagt banelængden af Op-
Ned banen, så sejladserne skulle vare 
ca. 40 minutter, det var med til gøre, at 
de havde tid til at fortage mærkeflytnin-
ger, medens sejlerne lige kunne slappe 
lidt af i den fine sensommer sol.
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Banen var udlagt, så der var et top-
mærke med afvisermærke og et fast 
bundmærke, samt to afgrænsnings-
mærker på den kombinerede Start-/
Mållinje som lå ca. 50 meter neden 
for bundmærket. Det gav en bane, 
som var nem at justere, og en Start-/
Mållinje, der kunne ændres under 
sejladsen, så der var minimal spildtid 
mellem sejladserne. Det anvendte 
banekoncept kan blive anvendt ved 
andre sejladser i NB, hvor der sejles 
på op-ned bane.

Sidste sejlads blev sat i gang 10 min. 
før tidsfristen for sidste start, så det var 
perfekt timing, til stor glæde for alle.
Efter sejladserne var der mole-øl, og 
almindelig råhygge mellem de 32 
sejlere, de 5 bådførere og ikke mindst 
de to fra foto/video båden, som havde 
optimale vilkår for at få mange gode 
billeder og en video i kassen, som nok 
skal blive brugt til at markedsføre NB 
klubmesterskab næste år, samt vist frem 
på en af klubbens vinteraftener.

Der blev delt præmier ud til de to første 
både, i form af vin, samt et par lod-
trækningspræmier som var sponseret af 
Norriq, Crowcon Detection Instruments 

NB Klubmesterskab 2013 på en ny måde 
ltd., og af den søde lokale frisør Inge 
Høilund på Nivå havn.

NB Klubmestrene 2013 blev 
Dora Tryggvadottir, Folke Gals-
gaard, Jens Erik ”Bille” Meld-
gaard samt Søren Rosvall.

Der var fra kapsejladsudvalgets side 
taget en beslutning om, at alle i be-
sætningen skulle skrives på den nye 
Klubmester præmie, som bliver en J80 
halvmodel, og ikke som i gamle dage, 
at kun skipperen stod på, og resten af 
besætningen var glemt ugen efter. Halv-
modellen vil blive hængt op i Lagunen, 
så snart den er blevet leveret.

Vi er i kapsejladsudvalget sikre på, at 
de ændringer, som vi i år har foretaget 
i forbindelse med klubmesterskabet, 
vil føre til endnu flere tilmeldte sejlere 
næste år, så derfor opfordrer vi alle NB 
sejlere til at holde øje med indbydel-
serne til at komme til at sejle i J80 hen 
over sæsonen 2014. Vi vil selvfølgelig 
også opfordre jer alle til at finde et par 
gaster mere, som også trænger til at 
komme på vandet om onsdagen, så vi 
kan få et øget fokus på de almindelige 
onsdags-matcher, som afvikles sammen 
med Sletten Bådeklub.

Jesper Adler
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Sejlerskolens Natsejlads 
fredag den 6. september
Deltagere 
PiaH, Bernd, Inge-Lene, Christoffer, 
Jeannette, Finn og forfatter Nick

Aftenen startede med fællesspisning på 
Lagunen, hvor alle bestilte,  hvad de hver 
især havde lyst til. Tiden blev trukket ud 
med vilje, mens vi ventede på tusmørket. 
Under middagen blev der skævet en hel 
del til vejret udenfor, som fortsatte med 
at blæse temmelig friskt fra sydøst. Det 
var med noget lettelse, at vi fik at vide, 
at vi kunne sejle i Finn og Jeannette’s 
Maxi (med dejlig høj fribord). Det var 
klart, at det ville være en våd og kold 
fornøjelse i en Spækhugger eller J80, 
fordi bølgerne havde vokset sig ret store 
på Øresund målestok. 

Vi gjorde båden klar og sejlede for 
motor ud af havnen, ind i bølgerne og 
op i vinden. Jeg er sikker på, at det ikke 
kun var mig, der tænkte, at en stormfok 
alene ville have været passende, men 
vi satte alle sejl, faldt af, og drønede 
op langs kysten med 7 knob. Vi havde 
bestemt os for at sejle op til Helsingør 
for at opleve det lysshow, der kunne 
præsentere sig omkring færgehavnen 
og sejlrenden. Faktisk var båden meget 
tryg og stabil selv i frisk til hård vind, 
og bølgerne rullede og brusede noget 
omkring os i mørket. Vi skiftedes lidt til 
at styre og fokuserede på nogle af de 
lys, som vi kunne få øje på omkring 
os; fyrene ved Råå, Helsingborg og 
Kronborg, en kompasbøje, samt røde 
og grønne lys fra trafiksepareringen. 

Synkning og 
vandindtrængning

Ingen selvrisiko

Dine fordele 
ved forsikring hos 
Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark 
Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Skive · Tel. +45 9751 3388

www.pantaenius.dk
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Vi kunne også se på lanterneføringen 
på andre skibe (inklusivt sejlskibe trods 
vejret).

Da vi nåede Helsingør, var vi mere el-
ler mindre på kollisionskurs med en af 
færgerne på vej fra Helsingborg, og vi 
afveg for at vise, at vi havde set den, 
og forløbet gik udramatisk. GPS’en 
viste 10+ knob ud for Kronborg, og det 
var først på tilbagevejen, at det gik op 
for os for alvor, at der også var noget 
strøm den aften! 

Vi ville godt lige have ledefyrene 
nord for Helsingør med som trofæ for 

aftenens jagt, og det tog ikke mange 
minutter med den fart, før de kom til 
syne. Vi lavede en fin stavvending for at 
vende stævnen hjemad, og det var da, 
at det føltes, som om vi stod stille imod 
strømmen, indtil vi igen (med lidt hjælp 
fra motoren) kom forbi Kronborg og 
kunne holde en bidevindskurs tilbage 
mod Nivå og den sidste udfordring, 
nemlig at navigere havneindsejlingen 
i mørke. 

Det var en fornøjelig og lærerig tur på 
mange måder. Tak til Jeanette og Finn 
for lån af skibet og for kyndig instruktion 
undervejs.
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Medlemsmøder i Nivå Bådelaug vinteren 
2013/14
Vintersæsonen med de lange mørke 
aftener, og det lange halve år, hvor 
båden står på land, nærmer sig ubøn-
hørligt. Bådelauget tilbyder igen i år 
fem hyggelige klubaftener med spisning 
og foredrag i Lagunen. Spisningen 
sørger Andreas for til den sædvanlige 
pris for dagens ret. Men tilmelding er 
nødvendig af hensyn til indkøbene, da 
køkkenet ikke er åbent dagligt. Tilmel-
dingen sker ved at sende en mail til: se-
kretariatet@nivaabaadelaug.dk senest i 
weekenden før mødets afholdelse med 
oplysning om navn og antal kuverter.

Programmet for foredragene rummer 
samme emnemæssige variation som 
de tidligere år, som det fremgår af 
nedenstående.

Tirsdag d. 19. november 2013 
kl. 19.30
Nivå havns fremtid: planer, 
ønsker og muligheder
Ved arkitekt Dan Borgen Has-
løv, Hasløv og Kjærgaards 
tegnestue.

Nivå Bådelaugs bestyrelse har nedsat et 
udvalg, som skal drøfte mulige fremtids-
scenarier for Nivå Havn. Bådelauget vil 
på denne måde tilstræbe, at være på 
forkant med udviklingen for havnen, og 
at være i stand til at yde et konstruktivt 
input, hvis der skal lave en ny lokalplan 
for havnen.

Som et led i disse bestræbelser har vi 
bedt arkitekt Dan Borgen Hasløv om at 
fortælle om de oprindelige planer for 
Nivå Havn og de senere reviderede 
udgaver af planerne. Dan har også 
lovet at komme ind på de ønsker og 
muligheder for havnens fremtid, han 
kender til. Dan er medindehaver af 
arkitektfirmaet Hasløv og Kjærgaard, 
som har mange års erfaringer med 
planlægningen af lystbådehavne, og 
firmaet lavede i sin tid planerne for den 
nuværende Nivå Havn. 

Bådelaugets havneudvalg håber på, at 
mødet også byder på ideer og input fra 
medlemmerne.
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Tirsdag d. 10. december 2013 
kl. 19.30
Med S/Y WICHWAM rundt om 
Island
Ved Henrik Wikman, skipper 
på Wichwam

”Når man har sejlet rundt om Island, 
har man ret til at slå i bordet”. Det 
var bedømmelsen af vores tur blandt 
sejlerne i Torshavn. Mit foredrag og 
billedshow fortæller om, hvordan vi fik 
denne ret i sommeren 2012. Sejlruten 
gik over Norge, Shetland og Færøerne 
til Seydisfjord på den islandske østkyst. 
Derfra fortsatte vi nord om Island, hvor 
vi bl.a. besøgte Hornviken og Hesteyri 
i de øde nordvestfjorde. Vi gjorde et 
længere ophold i Reykjavik og sej-

lede derefter langs sydkysten via Höfn 
hjem til Rungsted igen via Færøerne, 
Shetland og Norge. Sejladsen til/fra 
og rundt om Island byder på alt, hvad 
man kan ønske sig af natur, kultur, 
venligtsindede indfødte (fx sildesynge-
piger) og sejladsmæssige udfordringer. 
Længste sejlads over åbent hav er dog 
kun 285 sømil. Ikke nær så langt, som 
mange tror. Men langt nok til at mærke 
Nordatlantens råstyrke. Undervejs vil 
jeg også fortælle lidt om båden og 
dens udstyr, og om at forberede og 
planlægge turen, så den forener skip-
perens interesse for længere stræk over 
åbent hav med besætningens interesse 
for kystnær hyggesejlads. Lidt anbefa-
linger til den, der planlægger en sådan 
tur, vil også indgå.
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Tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 
19.30
I Erskine Childers kølvand: de 
Østfrisiske øer som sejladsom-
råde, hva’ er der at komme 
efter?
Ved Lars Christian Larsen, skip-
per på Seawitch

På mødet vil Lars fortælle om Kieler 
kanalen – lidt om mulighederne både i 
kanalen og det på den anden side. Må-
ske er man ikke til Nordsø og tidevand, 
men en tur på Elben ned til Hamburg 
kan de fleste klare. Der vil også være 

lidt praktisk info til dem, der ikke har 
prøvet turen før.

På den anden side af kanalen møder 
man tidevandet, så for at det hele ikke 
skal være de rene feriebilleder, vil vi gå 
lidt i dybden med tidevand. På en lidt 
anderledes (og forhåbentlig interessant) 
måde end bare at slå op i en tabel. Vi 
prøver at komme bag om tidevandet og 
forklare nogle af begreberne man ofte 
ser i forbindelse med tidevand såsom: 
Konstituenter, MLWS, Chart Datum, LAT 
og mange flere. Hvad står de for og 
hvad skal man bruge dem til?
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Tirsdag d. 11. februar 2014 kl. 
19.30
Miljö, vrak, spökgarn & kul-
turskatter
Ved Jan Öijeberg, Malmö Mu-
seer og Kjell Andersson, Skånes 
Kust- och Havscenter  

I vinteren 2012-13 havde vi et meget 
interessant medlemsmøde om Øresunds 
flora og fauna. Der hørte vi, at den 
svenske indsats for at beskytte og be-
vare Øresund var meget mere effektiv 
end den danske. Derfor har vi bedt to 
centrale aktører fra Skånes Kust- och 
Havscenter fortælle om deres syn på 
forholdene i Øresund.

Jan Öijeberg är intendent på Malmö 
Museer, med ansvarat för den ma-
rinarkeologiska dokumentationen i 
Skåne och Kjell Andersson är forsk-
ningsingenjör i Teknisk geologi vid 
Lunds universitet och har nästan 45 
års dykerfarenhet av livet under vat-
tenytan. Han gjorde i 1987 en film 
om Öresund. Filmen visar hur illa 
ställt det var med miljön i Öresund. 
Ett Öresund som håll på att dö, led 
av syrebrist, döda bottnar och många 
utsläpp. I dag är läget annat i och 
med att utsläppen har minskat och 
reningsverken har byggts ut. Man kan 
säga att Öresund i dag mår bättre än 
både Kattegatt och Östersjön. 
Det finns fortfarande en hel del kvar 
att göra. Det som behövs allra mest 
är att öka statusen för Öresund tex. 
göra Öresund till Världsarv. Vi måste 
ta fram det positiva och inte bara 
prata om problemen. Vi har ju stora 
möjligheter, som vi borde prata mer 

om. Öresunds historia med alla dessa 
vrak och att en av världens mest at-
traktiva fiskeplatser för sportfiske finns 
här, mycket tack vare att trålförbud 
infördes redan 1932.

Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 
19.30
Installation og pleje af el og 
elektronik i min båd
Ved Lars Kristensen, Prokyon 

De fleste får flere og flere forskellige 
elektroniske instrumenter i deres både. 
På mødet gennemgås hvorledes de 
forskellige elektroniske instrumenter kan 
”arbejde sammen”. 
Da et forkert elanlæg i båden  kan 
starte en bådbrand på få minutter, vil 
Lars Kristensen på mødet også gøre 
rede for nogle af de vigtigste grundreg-
ler  for elanlæg i vores både. Hvad skal 
man være særligt opmærksom på, hvis 
man laver nye installationer i båden?
Der bliver rig lejlighed til at stille spørgs-
mål om ”egne” problemer.
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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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De dygtige surfere

Nikolaj Kruppa
Slalom DM nr. 3. & Master nr. 3
Formula Dansk mester overall 
& Master
Kombineret Dansk mester over-
all & Master
 
Frederik Sivholm Sommer
Slalom Youth Dansk mester.
Formula Youth DM nr. 2 
& Kombineret nr. 2 Youth.

Frederik Ørum
Formula Youth Nordisk nr. 2
Slalom   Youth DM nr. 4
Formula Youth DM nr. 3    
& kombineret nr. 3 Youth

 Matias Kann
Formula Youth Nordisk nr. 3
Slalom Youth DM nr. 5
Formula Youth DM nr. 6    
& kombineret  nr. 6 Youth 

Jens Lau Nielsen
Slalom Junior DM. nr. 3
Formula Junior Dansk mester  
& kombineret nr. 2 Junior 

Natasha Schaloffsky Bate
Formula junior DM nr. 3    
& kombineret nr. 3 Junior
Formula Women DM nr. 2   
& kombineret nr. 2 Women

Resultatlisten for året 2013
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Nyt fra Kapsejlads udvalget

Onsdagssejladserne
Med en ”rigtig” dommerbåd 
på banen og faste erfarne 
bådførere fik onsdagssej-
ladserne et kvalitets løft. I 
samråd med Sletten, blev det 
besluttet at stryge sejladserne 
lørdag formiddage i septem-
ber. Deltagelsen har i mange 
år været meget begrænset. 
Ligeledes blev der kun afviklet 
én distancesejlads. Den blev 
betragtet som en selvstændig 
sejlads og talte ikke med i 
overaltresultatet.

Det samlede deltagerantal fra 
NB og SB var på linje med 
sidste år, selv om vi i år havde 
deltagelse af de nye J80’er.

Næsten alle de deltagende 
både er forskellige, så opstil-
lingen i løb har altid været en 

udfordring. I år etablerede vi 6 løb i 
stedet for 4 for på den måde at skabe 
mere lige konkurrence inden for løbene. 
Vi håber, de fleste synes, det var en 
god ide, men sejladsudvalgene i de to 
klubber hører meget gerne alle forslag 
til at gøre sejladserne endnu bedre. I 
november måned mødes udvalget for at 
evaluere årets sejladser og forhåbentlig 
imødekomme de fleste af sejlernes øn-
sker. Alle forslag er velkomne.

Vejrmæssigt har vi haft et rigtigt godt 
år, der har været enkelte sejladser, hvor 
det ikke er lykkedes for alle at komme i 
mål indenfor tidsfristen, men dommerne 
har gjort deres bedste, både i form af 
banevalg og afkortning.

Vi har i år været befriet for både skader 
på bådene og protester. En opfriskning 
af reglerne inden næste sæson er må-
ske en meget god ide.
Resultaterne kan ses på hjemmesiden.
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Mumm Stelton

Den traditionsrige Mumm Stelton Cup, 
”sejlernes afdansningsbal”, bliver hvert 
år afholdt den første søndag i oktober, 
ofte i dårligt vejr. For år tilbage deltog 
over 1.000 både, i år var der 120. Det 
siger måske lidt om, hvor svært det er 
at trække sejlerne på vandet.

I år var vejret meget fint. Der var ikke 
varslet så meget vind, så banen blev en 
ren distancebane uden de kendte chika-
ner. Vinden holdt hele vejen igennem, 
og bådene kom i mål mellem kl. 15 og 
16, tidligt nok til at få suppe og moleøl. 
Der var seks både med fra NB, og det 
blev til et par andenpladser. Endnu en 
dejlig dag på Sundet.

Christian Caspersen
Formand for Kapsejladsudvalget

Thiele Cup

KDY har gennem en årrække afholdt 
banesejlads for klassebåde den første 
lørdag i oktober. Det var oprindelig 
tænkt for ”ti-meter” bådene som Aphro-
dite 101, Molich X-meter, BB-10 osv. 
I dag ser det lidt anderledes ud. Fem 
X-99 og to Luffe 37 mødte op sammen 
med otte J80, hvoraf de tre kom fra 
NB. Det blev til fire gode sejladser i 
mellemvind. 

I modsætning til DM forløb sejlad-
serne uden dramatik. Resultaterne blev 
desværre ikke alt for gode for Nivå 
sejlerne, men det skabte yderligere 
interesse for, at andre J80’er kommer 
til Nivå næste år og deltager i vores 
onsdagssejladser. Sejladserne blev på 
traditionel vis afsluttet med grillpølser 
og moleøl.
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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.
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Surfer Steen 
nomineret til Årets Fritidslederpris

Endnu en succeshistorie fra NBs 
surfafdeling: Ildsjælen og den 
utrættelige leder gennem 20 år, 
Steen Buck Hansen, er blevet ind-
stillet til Fredensborg Kommunes 
Fritidslederpris 2013. I skrivende 
stund vides ikke, om Steen bliver 
den endelige vinder, men han har 
i hvert fald sagt ja til at møde op 
på rådhuset den 7. november, 
hvor det afsløres, hvem der får 
prisen i år.

Nivå Bådelaug fik tillige præmie for største fremgang blandt juniorer – optimister 
og surfere – af Dansk Sejlunion i foråret. Anita fra Optimisterne og Steen fra 
Surferne var indbudt til præmieoverrækkelse og ros af DS generalsekretær Mads 
Kolte-Olsen i juni, hvor de fik overrakt et sæt sejlerbeklædning i form af vest og 
vådddragt pr. nyt ekstra medlem. Flot –og herligt for vores juniorers mulighed for 
at agere i koldt og hårdt vejr!
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Harboe Cup 28.-29. september i Skælskør 
Amatør Sejlklub
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Fra Nivå Bådelaug deltog Mathilde 
Skjøth-Rasmussen, Mads Christian 
Taatø og Jeppe Thorsen og ikke mindst 
deres fædre i en dejlig lang weekend 
i Skælskør.

Vejret var med dem og på førstedagen 
med letvind lå Mathilde nr. 3 efter 4 
sejledser. Dagen efter friskede vinden 
op og gav fart i båden for Mads Chri-
stian og Jeppe der rykkede opad på 
resultatlisten. Efter de 5 sejladser om 
søndagen endte det med en flotte pla-

ceringer til alle tre i den bedste tredje-
del. Ud af 80 Optimist C sejlere blev 
Jeppe nr. 3, Mathilde nr. 7 og Mads 
Christian nr. 20.

Rigtigt flot klaret af alle tre. De havde en 
dejlig weekend og nød også lørdagens 
fest med alle de sodavand fra Harboe, 
de kunne drikke og nogle flotte lodtræk-
ningspræmier.

Jane Skjøth-Rasmussen 
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Young Gun Cup i Nivå

Lørdag den 31. august var det Nivå 
Bådelaug windsurfs tur til at afholde 
årets sidste Young Gun Cup for landets 
yngste windsurfere i alderen 8-17 år. 

Vinden var med os i forhold til de sidste 
par år. Det har ellers været lidt af en 
kedelig tradition med alt for lidt vind til 
stævnerne. Men vejrguderne må have 
fået dårlig samvittighed, så de 17 for-
ventningsfulde unge, der troppede op 
i år, fik det sjovt på vandet.

Vi fik igen i år besøg fra Jyllinge og 
Ålsgårde her fra Sjælland, men det 
var for langt for jyderne og fynboerne.

I den til tider stærke 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 oplevelse, ikke kun for sej-
lerne, men også for tilskuerne på land.
I de, for et windsurfing stævne nærmest 
perfekte forhold, nåede vi at afvikle 4 
sejladser før frokost.
Frokosten bød på varm kakao, det var 
lidt koldt - så de meget unge og vi andre 
unge var meget taknemlige.

Vi startede med 2 sejladser efter fro-
kost, så var ”A” sejlerne, som også var 
de yngste, udsolgte for energi. B & C 

klasserne var næsten utrættelige, men 
efter 8 sejladser var vi alle udsolgte, 
og næsten lige så mange timer på 
vandet/land.

Der var flotte placeringer til Nivå Bå-
delaugs windsurfere: 
C klassen
1st Oliver Walbum (og overall nr 1.)
3th Phillip Lyngbek 
B klassen
3th William Lyngbek
A klassen 
3th Isabella Schaloffsky Bate
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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
 
 

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
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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. 1 12014              15. januar                                     primo februar 
            

Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

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

Åbningstider:

Vinter::
kl. 10.00-12.00 
alle ugens dage
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Julesurf i 
Nivå igen

Vi surfer traditionen tro Jule-
aftensdag d. 24. december 
kl. 12.00 - udklædt som Jule-
manden efter eget valg.
Æbleskiver og varm kakao
til alle fremmødte surfere.

God jul og godt nytår
Windsurf instruktørerne



Economique
B BAfsender:

Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

B

Gå ind på Lagunens 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 har åbent lige til jul!

Vi har besluttet at holde åbent torsdag og fredag aften, så vores medlemmer, de-
res familie og venner kan holde fri for madlavningen og nyde dagens ret herne-
de i nogle af de lange, mørke vinteraftener. Vi har også åbent lørdag og søndag 
til frokost – ligesom vi meget gerne tager mod jer til julefrokoster. Men vent ikke 
for længe med at bestille plads – efter nyindretningen er der en del medlemmer, 

der har lagt billet ind på julefrokoster i vores  hyggelige klubrestaurant.


