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Bestyrelsen

Formand:  
Bjørn Ølgaard , 4138 1010  
formanden@nivaabaadelaug.dk

Næstformand:  
Niels Seneca Bang, 2468 0469  
staevne@nivaabaadelaug.dk

Kasserer:  
Karin Østergaard, 4031 2110  
regnskab@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Steen Buck Hansen, 4036 0101  
surf@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Jesper Schaadt, 3078 0062  
surf1@nivaabaadelaug.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Brian Habekost, 4159 8992  
folgebaad@nivaabaadelaug.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Christian Jønsson, 5117 1731  
sejl@nivaabaadelaug.dk

Suppleant 1:  
Jeanette Caspers, 2172 7411  
suppleant1@nivaabaadelaug.dk

Suppleant 2:  
Martin Skjøth-Rasmussen, 2275 4422  
suppleant2@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet:  
Karin Østergaard, 4031 2110  
sekretariat@nivaabaadelaug.dk 

Sekretariatet:  
Mette Groes-Petersen, 2577 0270  
sekretariat@nivaabaadelaug.dk

Udvalg:

Optimister:  
Jane Skjøth-Rasmussen, 2857 0000 
optimist@nivaabaadelaug.dk

Kapsejlads:  
Christian Caspersen, 2221 2246 
kapsejlads@nivaabaadelaug.dk

Handicap:  
Jonas Brodersen, 4557 0414 
handikap@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskolen:  
Susanne Stegenborg, 2758 401 
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, 2468 0469 
staevne@nivaabaadelaug.dk

Festudvalg:  
Vakant festudvalget@nivaabaadelaug.dk

NB-Nyt:  
Annemette Allerup, 4077 7762 
nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Klubben 
Telefon 4914 6618  
Nivå Strandpark 19 
2990 Nivå  
Bank: reg. 5473  
Konto: 000 15 0 39 50

mail: sekretariat@nivaabaadelaug.dk 

      facebook.com/groups/NivaaBaadelaug/ 
web: www.nivaabaadelaug.dk  

 Forsidebillede:
Det har været en herlig sommer for surferne med 
masser af vind. Og i år inviterer Nivå Surf til sej-
lads hele efterårsferien ud for Nivå Havn. Der bli-
ver både noget for de øvede, for de nye og knap 
så prøvede, for at prøve forskellige discipliner – 
og for at træne sikker surf. 

L I V E
Hugo Rasmussen, 

Mads Hyhne &  
Peter Møllehøj

Søndag 6. september kl. 15.15
Kr. 80,-

 
Kira Martini kvartet

Søndag 27. september kl. 15.15
Kr. 80,-

 

Billetter kan bestilles eller afhentes i Lagunen

Nivå Havn • Nivå Strandpark 19 • 2990 Nivå • Tlf. 4914 6611
www.restaurantlagunen.dk

55056,4 N 12031,7 Ø



Formanden  
har ordet

N
B

-N
Y

T #
4

 SEPTEM
B

ER
 2

0
1

5

4

Jeg håber, alle har haft en god som-
merferie – hvad enten det har været 
på vandet eller ej. Heldigvis kan man 
som formand også nyde sommerferi-
en med færre klubaktiviteter. Nu er vi 
i gang igen, og bestyrelsen og jeg har 
allerede nydt medlemmernes gode 
selskab.

Grill-aften for de frivillige
Torsdag d. 13.8. var bestyrelsen vært 
for de frivillige kræfter i klubben med 
en grill-aften. Vi havde inviteret ca. 70 
medlemmer og ikke-medlemmer som 
alle bidrager til klubbens aktiviteter og 
drift. Med ca. 45 personer rundt om 
bordet, en Zoom-jolle fyldt med kol-
de drikkevarer og kød fra Slagter Kyes 
blev det en vellykket aften, som vi sik-
kert vil gentage til næste år. 

Medlemsaften om  
havnens fremtid
Mandag d. 17.8. holdt vi medlemsmø-
de om den nye styrings- og ledelses-
model for Nivå Havn og strandpark. 
Oasen var fyldt med medlemmer, og 
vi fik en rigtig god snak om, hvordan 
Nivå Havn bedst kan være gode ram-
mer for Nivå Bådelaug, bådejerne og 
de øvrige brugere af havnen. Jeg sæt-
ter meget stor pris på det store enga-
gement,  I udviser ift. at sikre sikker 
drift og udvikling af vores havn. Med 
vores fælles viden og erfaring om livet 
på havnen vil vi hjælpe kommunen 
med at finde en god model for den 
fremtidige organisering af havnen. 

Mange sejlerhilsner 
Bjørn
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Windsurf på vandet i Nivå
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Sommersjov i uge 30
Der var fuldt hus hos Nivå Bå-
delaug Optimister og Windsurfer 
til Sommersjov i Nivå havn i uge 
30, med 40 børn mellem 7-18 år. 
Det var en hård uge, men for pok-
ker hvor det var sjovt, sikken en 
fed stemning. 

Vi startede mandag morgen, med 
alt for meget vind, så vi var nød 
til at afl yse dagens sejladser kl. 
10:52 pga. de nye sikkerhedsreg-
ler (max 8 m/s surf & 4m/s opti). 
Det var ellers en rigtig god mulig-
hed for de kommende nye sejle-
re for at lære at sejle.  Solen så vi 
ikke meget i løbet af ugen, men 
måske kommer den igen til næ-
ste år… 

Vi fi k en uge, med meget vind , 
alle fi k sejlet – alle fi k prøvet at 
sejle en optimist, Windsurf, Sup, 
havkajak og få en tur i vores ba-
deringe. Der skete hele tiden no-
get, som kunne give lyst til at 
være på vandet og prøve forskel-
lige former for søsport – og det 
er jo netop meningen med disse 
uger, som Fredensborg Kommune 
arrangerer: At give børn og unge 
muligheder for at afprøve fritids-
aktiviteter, der fi ndes i kommunen 
– og fi nde ud af, om de har lyst til 
”at gå til” noget af det. 

Den hårde kærne af ildsjæle af in-
struktører stod klar hver morgen 
klar fra kl. 07.30 til 16.00 

Mie på hårdt arbejde i Nivå havn - 
med en hårdt prøvet havnefoged i 
baggrunden. OK vi lavede noget larm 
- men det er kun én gang om året!

Kommende optimistsejler i Nivå havn

Windersurfer på slæb efter en 
anstrengende SUP tur til A-mærket

Frederik Sommer på arbejde 
som SUP instruktør

Ingen vind gav mange 
ture til A mærket 
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Det var morderlig koldt i maj, men fredag 
den 5. juni fik vi sol og varme, så folk at-
ter strømmede til vores årlige Store Hav-
nedag for at se, prøve og høre om alle 
de aktiviteter, Nivå Havn byder på. Og for 
at hygge sig med naboer, venner og be-
kendte, få god mad og drikke, shoppe 

hos Lygums eller på loppemarkedet, som 
var større end nogensinde i år.

Der var demonstration af forskellige for-
mer for søredning, og børn og unge stod 
i kø for at gå på vandet i waterballs. Tur-
sejlerne havde quiz konkurrence, og man 

kunne også dyste om at finde en Nivå 
Pingvin. Men vigtigst af alt kunne man få 
meget mere at vide om de mange søværts 
tilbud, der er i Nivå Bådelaug, Surf, Sejler-
skole, Handikap, Vandskiklub, Kano- og 
Kajakklub, Roklub, hos Fritidsfiskerne og 
Pingvinerne, helårsbaderne.
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Vi gentager succes’en til næste år – og da 
falder den 5. juni på en søndag, så der 
sætter vi et endnu større program på be-
nene, for hele familien!

Atter folk, fest og farver på Nivå Havnedag



•	Alt	i	forsikrings	skader	

•	Pleje	&	polering

•	Bundmaling

•	Klargøring

•	Renovering	og	ombygning

•	Gelcoat	reparationer

•	Kølskade

•	Motor	–	renovation	eller	installation

•	Osmosebehandling

•	Teakrenovering	eller	nye	teakdæk

•	Installation	af	bovpropeller

•	Instrumentinstallation

Kom til Humlebæk, vi tager selv det største skib – under 38 tons – 

på land. Så du kan fornøje dig med polering og bundmaling. Vi giver 

gerne en hånd – ikke kun gode råd – også med motor, mast og di-

verse småskader.

Er tiden knap, tager vi gerne fat. Ligger skibet i Øresund, henter vi 

også. Humlebæk har 8 bådebyggere, alle kompetente og engage-

rede, så din sommersæson til søs bliver en fest for hele familien.

Tel.: 49 19 03 10 · mail: mortenhinrichsen@mail.dk

www.humlebaekbaadevaerft.dk

NABO	TIL	LOUISIANAGRUNDLAGT	1941

Bliv forårsklar

- også selvom skibet ligger i vandet

Kom på land for  
vinteren for 300 kr./m2

• Alt i forsikrings skader

• Pleje & polering

• Bundmaling

•  Klargøring

•  Renovering og ombygning

•  Gelcoat reparationer

•  Kølskade

•  Motor – renovation eller installation

•  Osmosebehandling

•  Teakrenovering eller nye teakdæk

•  Installation af bovpropeller

• Instrumentinstallation

Vi klarer alt inden for vinterklargøring, så kom til Humlebæk 
i år, vi tager selv det største skib – under 38 tons –på land. 
Så du kan fornøje dig med polering og bundmaling. Vi giver 
gerne en hånd – ikke kun gode råd – også med motor, mast 
og diverse småskader.

Er tiden knap, tager vi gerne fat. Ligger skibet i Øresund, 
henter vi også. Humlebæk har 8 bådebyggere, alle kompe-
tente og engagerede, så din sommersæson til søs bliver en 
fest for hele familien.

Tel.: 4919 0310 · mail: mortenhinrichsen@mail.dk 
www.humlebaekbaadevaerft.dk

Ugen i centrifugen
4. til 10. juli deltog vi J/80 VM i Kiel. Det 
blev en kæmpe - og meget lærerig ople-
velse med flest op- og få nedture. Oprin-
deligt var begge vores J/80’ere tilmeldt, 
men pga. Christian Caspersens lungebe-
tændelse måtte Frigg melde fra. Det var 
super ærgerligt. Heldigvis er Christian nu 
stærkt tilbage på kapsejladsbanen igen. 

Vi kørte af sted på årets nok varmeste dag 
og blev modtaget på historiske Olympia-
zentrum Schilksee af en fantastisk effek-
tiv organisation, som guidede os igennem 
bådvejning, søsætning og kontrolmål af 
vores nye Elvstrøm sejl og flotte figurer. Vi 

skulle sejle i fem dage og på nær tirsdag, 
hvor der var næsten ingen - men til gen-
gæld skiftende – vind, blev det til 10 sej-
ladser i 10-14 sekundmeter. 

Allerede om mandagen loggede vi én 
gang 17,3 knob mod gaten. Torsdag var 
der lovet kuling hele dagen, så her kunne 
vi tage på Sight Seeing til Kiel og se sluser-
ne betjene containerskibe, hjuldamper og 
lystsejlere i samme bassin. 

Dora, Folke og jeg er en del af den faste 
tirsdagsbesætning på Gefion, og vi hav-
de Flemming med som gæsteoptræder. 
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Mandag tilbød Folke Flemming at styre og 
sådan fortsatte det resten af ugen. Vi lave-
de altid gode starter på en perfekt startlin-
je, som hver gang lå med fem graders læ 
fordel, hvilket gav en god spredning ned 
over linjen. Vi måtte dog hurtigt erkende, 
at der er mange meget dygtige J/80 sej-
lere fra ikke mindst Spanien og Frankrig. 
I alt deltog 50 både med ikke færre end 
seks danske besætninger. 

Vores fanklub
Tirsdag aften mødte Janne og Søren 
Rosvall op og konstituerede vores fan klub 
på en restaurant i Strande og allerede næ-
ste dag fordobledes fan- skaren, da Edel 
og Allan nåede frem i Miraculix efter en 
forfærdelig sejlads i en tordenstorm. Det 
gjorde godt med support, og vi håber, I 
havde en god tur videre ned af Kieler ka-
nalen og Elben til Hamburg. 

Vores resultater
Mandag sejlede vi efter vores ambitioner 
og fik bl.a. to 24.pladser. I den sidste sej-
lads snurrede vi to gange og rettede en 
fejl og mente derfor, at nu var alt godt. Vi 

tjekkede også Notice Board for eventuelle 
protester og gik derefter glade på restau-
rant ElMövenschiss – ”Mågeklatten”, eller 
slang for den lokale spegepølsemad med 
radisser, som klart kan anbefales. 

Næste morgen kunne vi desværre se, at 
forurettede ikke havde set, at vi havde ret-
tet vores fejl og derfor gennemførte pro-
testen uden os, så vi måtte indkassere en 
DSC. Vi forsøgte forgæves at genåbne 
høringen. Men en stor international jury 
indrømmer ikke, hvis den har publiceret 
protesthøringer for sent. Tirsdag var ene-
ste dag med let luft, og i anden sejlads lå 
vi på en tiendeplads ved topmærket inden 
sidste løber.

Desværre blev denne sejlads afblæst, 
hvorefter vi drev rundt i et par timer, in-
den man startede sejladsen op igen under 
endnu dårligere vilkår, og hvor vi ikke fuld-
førte indenfor tidsfristen. Men uheldskvo-
ten var ikke brugt op endnu. Vi kom lidt 
for tidligt af sted i en sort flag start og 
måtte også tage en DSC i en uheldig si-
tuation, hvor en foranliggende båd tab-

te sin genakker i vandet under sætningen 
og bremsede hårdt op foran os. Et kinket 
storskøde forhindrede os i at falde hurtigt 
nok ned om deres læ, og i stedet kom vi til 
at ligge sammenklemt side om side, ind-
til de skar op for at komme fri af os. Des-
værre tog vi deres agter pulpit under af-
skeden. 

Med 4 gange maks. point endte vi som 
nr. 38 og noget under vores forventning. 
Uheldene på vandet skulle dog ikke øde-
lægge vores gode stemning og vi havde 
viel spaß hos vores værtinde Dolly i hen-
des hus ti minutters gang ad promenaden 
til Olympiazentrum.

Kielerbugten er et fantastisk sted at sejle 
og de tyske deltagere fortæller, at det er 
lige så godt i Flensborg-bugten. Så derfor 
opfordrer vi danske besætninger til at sej-
le flere stævner i Tyskland, hvor J/80-klas-
sen er stor og hvor der er mange meget 
gode sejlere. 

Christian Jønsson



Nivå til 
NM i surf

Vi var godt repræsenteret fra Nivå til 
Nordiske mesterskaber i Rønbjerg i 
sommer. Stævnet blev afholdt over 
3 dage, og som noget nyt var der 
slalom med på programmet, men 
desværre var der ikke under vores 
3 dage vind nok til, at der blev gen-
nemført slalom , men vi fik sejlet 6 
gode formula sejladser 

En glad Frederik Sommer, 
som ender på en 14. plads, 
en flot placering

Deltagerne fra Nivå til  
Nordisk mesterskaber 2014

Nikolaj Kruppa

Frederik Sivholm Sommer

Steen Buck Hansen

Jens Lau Nielsen

Oliver Walbum

Natasha Schaloffsky Bate

Rene Schaloffsky

Frederic Ramsgaard Ørum

Jonatan Bonke

Mie Gunni Kolmos

Rasmus Schmock

Mikkel Asmussen

Rasmus Sass Bjørch

Kurosh Kiani

William Lyngbek 
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Nikolaj Kruppa, blev Nordisk master for-
mula. Stort tillykke ...

Formula start, hvor Frederik (DEN 206) og Frederic (DEN 416), kan 
skimtes i baggrunden under en start, absolut ikke en dårligt start

Natasha Schaloffsky Bate blev nr. 2 til 
Nordisk mesterskaber i klassen Women

Natasha viser Frederic Ørum vejen 
på formula banen  

Nikolaj Kruppa på vej i mål – det har 
helt klart været en sjov sejlads



   

Lørdag den 3. oktober

Vi indbyder til klubmesterskab 2015  
og efterfølgende surffest 

 

Skippermøde i Mistralen kl.12.00
Første sejlads vil være ca. kl. 12.30 

 
Vi lægger en 8-talsbane langs stranden med stående start  

 
Der sejles i flere klasser:

Open (alle)
De meget unge under 12 år (sejler på bane B)

Junior 15 år
Youth 19 år

Grandmaster (Damer plus 40 & M plus 45)
A. Bane for øvede sejlere – lang bane

B.  Bane for mindre øvede sejlere – kort bane

Alle kan surfe med
Sejladserne gennemføres uanset vind 

 
Surffesten begynder ca. kl. 18.00 med velkomstdrinks

 
Menuen kommer på e-mail eller tjek www.nivaabaadelaug.dk

Med surfer hilsen
Windsurferne

Tilmelding på vores hjemmeside under event

Klubmesterskabet 2015
&

N
B

-N
Y

T #
4

 SEPTEM
B

ER
 2

0
1

5

16



N
B

-N
Y

T #
4

 SEPTEM
B

ER
 2

0
1

5

18

Claus passer  
på havnen
Efter Torben forlod posten som hav-
nefoged 1. juli, har vores mangeårige 
havneassistent, Claus Schulze, på for-
trinlig vis varetaget jobbet som hav-
nemester i den travle periode. Claus 
er opvokset i Karlebo Kommune og 
har kommet på havnen, siden han 
som knægt startede i optimistjolle i 
1972, så han ved, hvad der skal til – og 
han er blevet godt assisteret af Carl.

Claus ved endnu ikke, om jobbet bli-
ver permanent, men han er i fuld gang 
med at planlægge bådoptagning og 
lignende praktiske ting frem til stan-
dernedhalingen. Det hele afhænger af 
kommunens endelige plan for havnen, 
og hvad jobbet så kommer til at gå ud 
på.

Men tak for godt arbejde indtil videre!
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Sejlerskolens 
søndagsskole

sydøst. Og ikke mindst: først regn igen til 
aften. Så hvis man kan stole på DMI for en 
enkelt gangs skyld, skal det nok gå.

Ved 10-tiden mødes vi på kajen foran lau-
gets tre både, og da vi er ved at være sam-
let nogle stykker, får vi at vide, at der er 
sejlermøde i klubhuset. Efter en kort dis-
kussion bliver der enighed om at sejle nord 
om Ven, gå ind i havnen i Bäckviken for at 
spise frokost, og så der beslutte os for en 
rute hjem. Vi deler os også op i to hold. 
Vi er to instruktører og 8 elever. Christi-
an, som er instruktør på Samson mandag 
aften, har alle sine elever med, og han vil 
gerne holde sammen på holdet, så for at 
få en ligelig fordeling af mandskabet skal 
han bruge en mere.  Jeg melder mig fri-
villigt. Vi ender således med følgende for-
deling: Gefi on: Dora, Aksel, Lars, Jørk og 
Jimmi. Frigg: Christian, Bjørn, Daniel, Kar-
sten og Jakob.

Vi får rigget bådene til. For mit vedkom-
mende er det første gang, jeg skal sej-
le J80-er, og det har jeg set frem til. Om 
torsdagen plejer jeg at sejle med Claes og 
Aksel i Samson. Gefi on er hurtigst ude af 
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havnen, og selv om vi ikke er mange mi-
nutter efter, er de langt foran os. Bjørn 
er ved roret, og vi andre forsøger at gøre 
vort bedste. Vi sejler kurs 100 og har ret-
ning mod den nordlige del af Ven. 

Da vi kan se fyret på Kyrkbacken trækker 
vi lidt mod syd, og lige så snart vi kan se 
vestbøjen, bliver den målet. Gefi on når 
vestbøjen først, går nordpå og passerer 
med bøjen om bagbord. Vi bruger lang tid 
på at diskutere vores manøvre og fortsæt-
ter forbi vestbøjen og kommer for langt 
ind. Vi vender 180°, sejler tilbage mod 
bøjen, går mod nord, vest om vestbøjen. 
Nu er vi håbløst bagefter, men forsøger at 
indhente lidt af det tabte ved at tage en 
kurs tættere mod land, men husker dog 
at gå nord om nordbøjen. Og her nord for 
Ven, med 30 m vand under kølen og i er-
kendelse af at jeg ikke kan gå i land, bli-
ver jeg ”overtalt” til at skrive denne be-
retning. Daniel, som fl ere gange er set i 
nærkontakt med sin mobiltelefon bliver 
på tilsvarende vis udnævnt til fotograf. 

Turen går fi nt til Bäckviken. Vi diskuterer, 
hvornår færgen, som ligger i havnen, sej-

Daniel Schwarz:  På vej mod Sverige
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Det er tidligt søndag morgen. Jeg vågner første gang lidt tidligere end jeg 
plejer. Klokken er 05.35. Jeg må ikke komme for sent, der er søndagsskole 
i sejlerskolen. Vi skal mødes kl. 10. 

Jeg vender mig om på den anden side og sover et par timer mere. Da jeg 
står op lidt før kl. otte er det stadig ikke rigtig lyst udenfor selv om det er 
sidste dag i maj måned. Det regner, stille og forholdsvis tæt, og samtidig 
kan jeg se at vindmåleren på skuret i haven slet ikke bevæger sig. Dette er 
ikke drømmescenariet for en søndagstur for sejl på Øresund.

På vej i bilen mod Nivå regner det stadig. Lysten er begrænset med det vejr, 
men vejrudsigten er sådan set OK. Opklaring i løbet af formiddagen, vind 
fra sydvestlig retning 5 – 10 m/s der i løbet af eftermiddagen drejer mod 
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ler. Vi har ikke lyst til at kollidere med den i 
havneindløbet. Vi håber på det bedste og 
sejler ind. I havneindløbet misforstår Kar-
sten en kommando og trækker genuaen 
ind for tidligt. Vi kommer dog til kaj i ri-
melig stil. Vi sikrer båden, tager madpak-
ken under armen og går i land i Sverige. 
Jeg er nu på Ven for første gang.

Vi spiser frokost, snakker og får tømt blæ-
ren. Vi beslutter os for at udforske øen og 
går til Uranienborg midt på øen. Her får 
vi en kop kaffe og begiver os tilbage til 
bådene. 

Vi aftaler, at den båd der kommer først 
ud af havnen, slår et slag, så vi kan følges 
ad, men også for at se, hvem der kommer 
først hjem. Vi sejler dog ikke lige hjem, 
men tager turen syd om Ven og op om 
den sydligste af kapsejladsbøjerne ved 
Snekkersten. Vi har vind fra sydøst og må 

slå et slag for at komme syd om Ven. Vi 
sejler igen efter vestbøjen, og denne gang 
når vi den først. 

Jeg overtager roret, og vi går nu for plat 
læns og forsøger at sejle butterfly. Vi når 
over på denne måde op over 10 knob. 
På et tidspunkt sker det, der ikke må ske. 
En bølge krænger båden, vi bliver drejet 
nogle grader mod styrbord, og jeg reage-

rer ikke hurtigt nok, og vi får en ufrivillig 
bomning. Christian er hurtig til at få kon-
trol over båden, men jeg er ikke tryg ved 
at fortsætte ved roret for plat læns. Jeg 
har fået lidt af en forskrækkelse. Christi-
an tager roret en overgang, indtil Daniel 
tager over igen. Undervejs er vi imidlertid 
sejlet agterud af Gefion. 

De runder bøjen ved Snekkersten 3 – 4 
bådlængder før os. Vi kommer dog lidt 
hurtigere rundt, og på stykket hjem lykkes 
det os at komme foran igen. Indimellem 
møder vi nogle lidt større bølger og får en 
del sprøjt. 

For at ramme indsejlingen til Nivå er vi 
nødt til at krydse udad en enkelt gang. 
Indsejlingen i Nivå bliver lidt mere kontrol-
leret. Vi får fortøjet Frigg og pakket bå-
den sammen, og så er det tid til at tænde 
op i grillen og afprøve de nye møbler på 
havnen. Da de er lidt svære at rykke sam-
men ender vi med at sidde alle sammen 
om et bord. 

Folk bryder op lidt af gangen og jeg siver 
også. Jeg er hjemme 10 timer efter, jeg 
tog af sted, træt i armene og lidt mere 
solbrændt. 

Jakob Krog

Daniel Schwarz: Bäckviken Havn

Jakob Krog: Kaffepause Jakob Krog: Klar til Grillmad

Lidt statistik Afgang Ankomst Tid Sejlet Hastighed  
   (timer) distance  (KN) 
    (SM) 

Nivå -> Bäckviken 11:10 12:35 1:25 9,2 6,5

Bäckviken -> Snekkersten 15:20 16:48 1:28 9,7 6,6

Snekkersten -> Nivå 16:48 17:30 0:42 4,2 6,0
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Nervepirrende  
spænding i Horsens

Hvad er sejlsportsligaen?

Nivå Bådelaug deltog i endnu et fantastisk 
2. Division J-70 ligasejlads-stævne i Hor-
sens den 20. – 21. juni med besætning 
bestående af Folke, Per, Jan, Pernille og 
Erik.

Løbet blev afholdt tæt på Horsens havn 
og kunne følges fra land og på storskær-
me, der viste bådenes GPS-position. Lør-
dag blev afholdt i let vind og Nivå-hol-
det fik fine placeringer og sluttede dagen 
med en delt 3. – 4. - 5. plads.

Men billedet ændrede sig om søndagen, 
hvor der blev sejlet i meget lidt vind. Det 
var noget tilfældigt, hvem der var heldig 
og ramme et af de springende vindbælter, 
og Nivåholdet endte stævnet som nr. 10, 
og ligger nu samlet nr. 12 på ranglisten, 
men dog et stykke over nedrykningsfa-
re. Men det betyder, at der skal fortsat 
kæmpes for at holde placeringen og ger-
ne avancere, når det går løs igen i Fåborg 
sidst i august.

Sejlsportsligaen er en turnering for 36 
sejlklubber - fordelt på en 1. og en 2. di-
vision med 18 klubber i hver. Klubberne i 
de to divisioner møder hinanden ved fire 
weekendstævner i løbet af sæsonen.   

Sejladserne afvikles i bådtypen J/70. Der 
er seks både på banen ad gangen, de sej-
ler speed fleetraces af 12-15 minutters 

varighed. Mellem hver sejlads skiftes be-
sætninger. 

Efter årets fjerde stævne i 1. division kå-
res en samlet ligavinder – og dermed en 
dansk mester for sejlklubber. De fem ne-
derst placerede klubber rykker ned i 2. di-
vision. Samtidig rykker de fem bedst pla-
cerede 2. divisionsklubber op i 1. division.

Løbet sejles på 2 gange op/ned bane. 
Ved præmieuddellingen i Horsens kun-
ne Dansk Sejlunion som kuriosum oply-
se, at var der hevet 45 km genakerfald 
op over de 8 ligasejladsstævner, der var 
afholdt indtil nu.



N
B

-N
Y

T #
4

 SEPTEM
B

ER
 2

0
1

5
27

N
B

-N
Y

T #
4

 SEPTEM
B

ER
 2

0
1

5

26

Få Duelighedsbevisets  
teoretiske del i vinter

Atter mulighed for 
Y3kursus i Nivå
Det er med stor glæde, at vi kan tilby-
de Y3 kurset hos Nivå Bådelaug den 
kommende vinter 2015/16. Vi har fået 
samlet et erfarent instruktørteam, 
som ser frem til nogle gode Y3-afte-
ner med undervisning i navigation, 

søvejsregler, sømandsskab, søsikker-
hed, meteorologi, søret, vagttjeneste 
og sejladsplanlægning.

Instruktørteamet bestå af:

• Claus Svarer (Y3-eksamen 2013)

• Poul Olsen (Y1-eksamen 2008)

• Per Henning (Y1-eksamen - 2010)

Undervisningen kommer til at foregå 
hver torsdag aften kl 19-22. Vi starter 
torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19 - 
altså lige efter efterårsferien - og vi 
forventer eksamen med Søfartsstyrel-
sens censor i midten af april 2016. 

Lørdag den 3. oktober 2015 kl 13:00 
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 al-
lerede i dag din interesse ved at ringe 
til Per på telefon 71 75 01 01 eller sen-
de en mail: ph@henningconsulting.
dk. Per svarer gerne på spørgsmål om 
undervisning og pensum mv. Du kan 
også læse mere på: http://www.fritids-
sejler.dk eller på Nivå Bådelaugs hjem-
meside.

Det bliver også muligt at tilmelde sig 
til Y3-kurset på Nivå Bådelaugs hjem-
meside.

Ogå i den kommende vintersæsonen til-
byder Sejlerskolen et teorikursus til Du-
elighedsbeviset. Dette kursus er for dig, 
som gerne vil lære at sejle, eller som må-
ske allerede sejler, men aldrig rigtig har 
haft tid til det teoretiske.

Den praktiske del af Duelighedsbeviset er 
en selvstændig prøve, som typisk tages 
efter deltagelse i Sejlerskolens skolesej-
ladser i én eller to sæsoner. Har du allere-
de Speedbådskørekortet, vil du få udstedt 
Duelighedsbeviset efter beståelse af den 
teoretiske del .

Undervisningen foregår i klubhuset, loka-
let på 1. sal ('Oasen') - og datoerne står 

på vores hjemmeside under Sejlerskolen. 
Det koster 1.050,- kr. at deltage (forud-
sætter medlemskab af en sejlklub under 
Dansk Sejlunion). Hertil skal regnes med 
udgifter til bøger og kort – ca. 800,-kr. 
Hertil evt. ’bestik’ efter behov (passer, li-
neal etc.).Pr. 1. september vil du kunne til-
melde dig kurset på http://www.nivaaba-
adelaug.klub-modul.dk

Der vil blive afholdt et informationsmø-
de om duelighedskursets teoretiske del 
i løbet af efteråret i klubhuset på 1. sal 
(’Oasen’).Er du interesseret i at deltage, så 
send en mail til duelighed@angelo.dk - så 
får du en mail med tid og sted, når mødet 
er fastlagt.
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Kom og surf i 
efterårsferien 

 

 I år arrangerer vi efterårssurf  
i Nivå – hver dag i ferien   

Vi lægger en slalom- eller formula-bane 
alt efter winden 

– eller du kan deltage i sikker surf 

Ideen er, at alle skal kunne være med

Der vil være skippermøde i Mistralen kl. 12 
og første sejlads påregnes kl. 12.30 

Vi starter mandag 12.10. 
Men se mere på hjemmeside eller Facebook

 

Windsurf instruktørerne
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Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990 Nivå
Claus Schulze
Tlf:  7256 5305
Mobil:  2082 8040
Fax:  7256 5307
nivaahavn@fredensborg.dk

Åbningstider:
Alle ugens dage
Vinter:   kl. 10-12  
Sommer  kl. 14-16

Nivå nr. 2 til J/80 DM...
… i antallet af deltagere
Vi deltog med 3 både til J/80 DM og var 
dermed den næststørste klub. Resultater-
ne var ikke så prangende, men det var 
spændende at være med til. 

Jesper Bakka beretter på  
spændende vis fra stævnet:
Netop hjemvendt fra Dragør, kan stem-
ningen være lidt presset, som et hurtigt 
blik på resultatlisten måske kan antyde, 
men mere om det senere.

Stævnet blev holdt og afviklet af Dragør 
Sejlklub, der fx også afholdt VM for fire 
år siden. Fredag før stævnet blev der sej-
let både fra Nivå til Dragør, og den sidste 
kom i havn omkring kl. 20.  En rigtig fin 
tur tæt til vinden og masser af den, godt 
sejlervejr som for Alba’s vedkommende 
foregik primært i shorts og t-shirt.

Der var indcheckning fredag 18-20, hvor 
den ofte frygtede vejning skulle finde sted 
– en J/80-besætning må højst veje 338,6 
kg - men vi så så veltrimmede ud at vi 

slap, eller måske var det fordi de gerne vil-
le hjem. Rigtig flinke mennesker i Dragør.

Lørdag kl. 10 skulle første start gå, så vi 
kunne komme i gang med sejladserne. 
Fantastisk vejr med sol og rimelig stabil 
vind af moderat styrke – så bliver det ikke 
meget bedre.

Jeg har en gast, der altid synes vi skal sæt-
te mål ved DM, så vi blev enige om at prø-
ve på at lave 0 fejl, altså fx ikke trawle 
med spileren, ikke bakke fokken i vendin-
gerne og den slags. Derudover ende med 
en placering i den bedste halvdel, og så 
slå det ”semi-professionelle” sejlmager-
team fra Nivå med bl.a. Flemming og Fol-
ke i mindst én sejlads.

De ti sejladser, der blev gennemført, lod 
os desværre ikke indfri alle målene, men 
... 

Læs hele beretningen om op- og ned-
ture og hvordan det endte på http://
www.nivaabaadelaug.dk
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Nivå Havn + Nivå Strandpark 19 . 2990 Nivå . Telefon 49 14 66 11 . www.restaurantlagunen.dk

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Happy Hour hver dag ml 16-17
 

Vi har jo et righoldigt udvalg af fadøl – hele 6 forskellige slags

Benyt lejligheden til at smage dem en eftermiddag her i september.

Samtidig kan I måske overveje, om I vil spise vores Ugens Ret

– eller nogle af de andre fine retter, vi tilbyder

 

Halv pris på alle vore fadøl indtil 1. oktober

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

Bordbestilling anbefales på 4914 6611

55056,4 N 12031,7 Ø


