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Bestyrelsen
Formand:  Christian Caspersen  2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk
Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk 
Kasserer: Karin Hansen   4031 2110  regnskab@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:  Niels Seneca Bang 4913 0536  staevne@nivaabaadelaug.dkBe-
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: Jeanette Caspers   2172 7411  vibevej15@hotmail.com 
Suppleant 2: Martin Skjøth-Rasmussen    2275 4422 msr@topsoe.dk

Sekretariatet:  Janne Rosvall 4914 1379 janne@nivaabaadelaug.dk.
Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen      4011 3256     jwr@winston.dk 
Sekretariatet: Karin Hansen               4031 2110  sekretariat@nivaabaadelaug.dk  
Sekretariatet: Mette Groes-Petersen           2577 0270  sekretariat@nivaabaadelaug.dk

Udvalg:

Festudvalg: Vacant       festudvalget@nivaabaadelaug.dk
Optimister:    Jane Skjøth-Rasmussen  2857 0000 jane@skjoeth-rasmussen.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

Sekretariatet har åbent hver tirsdag 19-20 i ulige uger og ellers efter aftale. 
Ring til Karin eller Mette (tlf. nr. ovenfor)

Forside: Nivå Surf har atter i år placeret sig helt i toppen i dansk surf. 
Her er det Nikolaj Kruppa, som blev overall dansk mester i Formula 
Slalom og Kombineret dansk mester overall. 
Se mere side 15-16-17. Foto: Jan Nielsen
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Thanksgiving i Lagunen
med lækker mad og herlig jazz

lørdag den 29. november kl. 18:00

Igen i år inviterer Nivå Bådelaug sine medlemmer, familier, venner og gæster 

til en hyggelig aften, inden juleræset begynder. Vi skal fejre den amerikanske 

taksigelsesfest Thanksgiving, hygge os med en fantastisk menu med helstegt 

kalkun med lækker stuffing, sweet potatoes og herlig sauce – og til dessert, en 

uforlignelig Pumpkin pie (græskartærte).

Det starter kl. 18:00 – men kl. 20:00 kommer trioen  All Swing & Bossa – og 

bidrager til en hyggelig stemning og måske en svingom. Andreas laver et godt 

tilbud på en Irish Coffee – og det bliver i det hele taget en ret hygsom aften.

2 retters menu og musik kun kr. 250,-

Husk at melde jer til på hjemmesiden – senest 21.11. – tak!
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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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Bortset fra nogle dage i august fortsatte 
det gode sommervejr i september, og 
det gav mange gode sejldage både 
til tur- og kapsejlads. Der har været 
stor aktivitet i alle udvalgene i løbet af 
sæsonen, så vi kan med god samvit-
tighed stryge standeren lørdag den 25. 
oktober kl. 11, hvor NB som sædvanlig 
vil være vært ved en forfriskning.

Potentialeplan er et nyt ord, ligesom 
det viser sig, at vi bor ved den danske 
riviera. I løbet af sommeren blev der 
afholdt et antal møder, som skulle be-
lyse det potentiale, Nivå har - specielt 
i forhold til turisme, men også for egne 
borgere. En stor del af debatten kom til 
at handle om Nivå Havn, der tilbyder 
et utal af aktiviteter. Planen forventes 
at blive efterfulgt af en ny lokalplan 
for havnen. 

Den nuværende plan er fra havnens 
bygning, og den afspejler ikke realite-
terne. De forskellige klubber på havnen 
har forskellige problemer, men nogle er 
fælles. Den meget begrænsede plads 
på land er utilstrækkelig både sommer 
og vinter. Ca. 100 både bliver i vandet 
om vinteren, men hvis der kommer hår-
de vintre, vil der opstå problemer. Det er 
et forhold, som vi har levet med længe, 
men det kræver en løsning uanset, om 
der kommer en ny lokalplan eller ej.

Ved mødet i Fritids- og Idrætsudvalget 
den 10. september blev det besluttet, 
at den brugsaftale, som omfatter alle 
NB’s bygninger, og som kommunens 
administration fremsendte i juli måned, 

skal være gældende fra den 1. oktober 
2014. Bestyrelsen i NB kan ikke gå 
ind for aftalen, og den er derfor ikke 
underskrevet af NB. 

Der er således ikke tale om en aftale 
mellem fritstillede aftalepartnere, men 
et pålæg fra kommunens side. Den 
væsentligste begrænsning er mulighe-
derne for, at Lagunen kan servere for 
gæster, som ikke er ledsaget af medlem-
mer af NB eller en anden sejlklub under 
Dansk Sejlunion.

NB undersøger i øjeblikket, om påbud-
det skal indbringes for Tilsynsrådet. Fra 
bestyrelsens side kan vi kun opfordre 
alle medlemmer til at komme i Lagunen 
og gerne medbringe så mange gæster 
som muligt.

Christian Caspersen

Formanden har ordet

Formanden og Per Frost Henriksen byder 220 
sejlere velkommen til DM i Nivå
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Masser af kapsejlads!
Ligasejladserne
Der blev afholdt to ligasejladser i den 
åbne efter sommerferien, den 23. – 24. 
august i Vedbæk og den 6. – 7. sep-
tember i Århus. I begge stævner klarede 
Nivåbådene sig godt uden dog at nå 
helt til tops. Men J80 ranglisten, som 
bliver beregnet på ligasejladserne og 
DM blev vundet af Jesper Adler, så her 
kom NB på toppen.

DM 2014
Selv om vi måtte opgive at gennemføre 
et DM for X99, fik vi en serie gode 
sejladser for Spækhuggere, Trapez og 
J80. Det lykkedes lige akkurat ikke for 
Trapez at få anerkendt stævnet som et 
DM, da den sidste båd kom for sent 
over startlinjen. Til gengæld mødte 26 
spækhuggere og 21 J80’er op. Det var 
det første officielle DM for J80. 

Vejret var ikke det bedste med sky-
brudsagtig regn lørdag aften. Det 
lejede telt til middagen var imidlertid 
i god kvalitet, og vi sad alle godt og 
tørt indendøre og nød Andreas’ itali-
enske buffet. Med østenvind står der 
som bekendt en del sø på vores side 
af Øresund og det blev for meget for 
mange af Trapezjollerne. 

De to baner blev kyndigt ledet af 
”Hønse” på J80 banen og Michael 
Andersen på Spækhugger/Trapez 
banen. Mange hjælpere var i gang, og 
det var ikke under behagelige forhold i 
bølger og regn. En stor tak til alle både 
på land og på vandet. Også en tak 
til Allan, som lagde Miraculix til som 
dommerbåd på J80 banen. Sejlerne fra 
Nivå kom ikke op på skamlerne denne 
gang, men med fire både fra NB var 
det en flot deltagelse.

Johnny Jensen fra Sønderborg blev 
den første danske mester i J80
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Flot spækhuggerstart i frisk vind

Trapezjollerne runder topmærke

Linjebåden på spækhuggerbanen var på hårdt 
arbejde i tre dage. En stor tak til alle hjælperne

Fotos: Ib Kofoed
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Flot J80 start

Nivåbåden Gefion sætter genakker
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Onsdagssejladser
Vi fik afviklet 19 ud af de 20 planlagte sejladser i år. En enkelt aften med vindstille 
er vist helt godt. Der var mange ændringer i sejladserne i år i forhold til sidste år. 
Sejladsudvalgene fra Sletten og Nivå mødes i efteråret og evaluerer årets sejladser 
og lægger planen for næste år. 

Den 3. oktober blev der holdt afslutning i Lagunen, hvor også de gennemgående 
præmier blev overrakt. De fleste gik til Nivå. Efterfølgende var der en gennemgang 
af årets sejladser og forslag til nye tiltag. Dommerbåden Freja har været på arbejde 
hele sæsonen. Ud over de skiftende dommere skal vi takke Jesper, Hans og Finn 
for deres fine arbejde på dommerbåden- resultaterne kan ses på hjemmesiden.

Fra klubmesterskabet: Vinderne på vej mod mål

Klubmesterskab
Den sidste weekend i september blev NB’s klubmesterskab afholdt. Det sejles i J80’er, 
og det er åbent for deltagelse fra andre klubber. Fem både deltog i seks sejladser 
i frisk vind, så det var trætte sejlere, der kom ind ca. kl. fire. Folke med besætning, 
Dora, Christian og Alexander blev klubmestre og hyldet behørigt sammen med en 
velfortjent moleøl - resultaterne kan ses på hjemmesiden.
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Optimister til Harbo Cup i Skælskør

Den 27. – 28. september var 
der Harbo Cup i Skælskør. 
Denne årlige tilbagevendende 
begivenhed kalder optimist-
børnene for årets hyggeligste 
stævne. Og det er hyggeligt.

Vi havde 4 sejlere med til 
stævne, to i B-rækken og to i 
C-rækken. Vejret var godt uden 
regn med sol og tilpas vind. 
B- og C-feltet sejler på fjorden, 
hvor der er gode forhold. Lav 
vanddybde, kun små bølger og 
ikke for meget strøm.

Børnene fik gennemført 10 
sejladser på 2 dage. Det var 
flot at se det store C-felt med 
84 både starte. B- feltet var på 
29 både. Så over 100 optimi-
ster skulle på vandet indenfor 
kort tid. Skælskør Amatør 
Sejlklub råder heldigvis over 
en god lang isætningsbro, så 
det gik forbavsende smertefrit 
med at få de mange både i 
vandet.

Vi fik følgende placeringer til 
stævnet.

B-feltet: 
Mathilde Skjøth-Rasmussen 
nr. 21
Mads Christian Taatø nr. 25

C-feltet: Rasmus Taatø nr. 28
Julie Høybye Sølling nr. 61

Cirkussejllads mellem sejlladserne



11

Udover sejladsen var det utroligt hyggeligt at være i Skælskør og gå lidt omkring 
i gaderne. Lørdag aften var der fællesspisning i det Store pakhus på havnen. Alt 
i alt en god weekend med sejlads – også lidt cirkussejlads på vandet i pauserne.

Thomas Taatø 
giver instruktioner.



12

Klubmesterskab for optimister

Lørdag den 4. oktober var der klubme-
sterskab for optimister. Der var 6 del-
tagere, fire B-sejlere, en C-sejler og en 
mini-C-sejler. De sejlede samme bane 
men lidt kortere for miniC-sejleren.

De fire B-sejlere lå i hård konkurrence 
i alle 5 sejlladser og endte med meget 

lige point til slut. Der var god vind med 
op til 10 s/m. Vores unge sejlere kæm-
pede bravt mod bølger, vind og brugte 
øsen flittigt. Der var sejladser med 
kæntringer og bordfyldninger, men  
de kom igennem. Solen var heldigvis 
fremme og gav god varme, da vi først 
kom ind på land igen.
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Efter sidste sejlads var pointfordelingen 
sådan at nr. 1 og 2 havde 8 point, nr. 3 
og 4 havde 9 point. Så pladserne blev 
afgjort på bedste placeringer.

Klubmester blev Mathilde Skjøth-
Rasmussen efterfulgt af sidste år me-
ster Jonathan Westphal Stennicke. 
Tredjeplads til Jeppe Thorsen, fjerde 
til Mads Christian Taatø, femte til Ras-
mus Taatø og sjette til Tobias Munksø. 
Tobias fik samtidig pokalen for bedste 
miniC-sejler.

Der var fine sponsor præmier fra Nivå 
Centerets butikker og Nivå havn. 

Vi takker mange gange for præmier 
fra:

Sydney og Co.
Stender
Nivå Vin & Tobak
Matas
Da Vinci Pizza
Frk. Himmelblå
Lygums

Tak fordi I var med til, at alle børn var 
glade og fornøjede med fine præmier 
efter en god indsats på vandet.

Børn og  træner Mie Gunni

Tradition meets Innovation

www.elvstromsails.dk

Elvstrøm Sails Øst • Møllevej 9 G5
2990 Nivå  • Tlf. 49 18 14 90
Thomas@elvstromsails.dk

Mød Elvstrøm Sails
på Cph. Maritim Festival
27 februar – 2 marts 2014
Standnr: 057
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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



Igen-igen: 
Nivå Danmarks mest vindende Windsurfklub!
Steen Buck Hansen, formand for Nivå Surf, har stor grund til at glæde sig over, 
hvor langt klubben er nået, siden man for 4 år siden målsatte sig at blive en af 
Danmarks bedste surfklubber. Det er da også ganske enestående, at surfmed-
lemmerne i Nivå nu har rundet 320 stk – vi har Danmarks største surfklub. Og 
det skal understreges, at de ofte tililende kitesurfere slet ikke hører med til dette!

Tillykke til de syv surfere, 
der har været med til at sejle sejren hjem til klubben:  

Natasha Schaloffsky Bate - Nikolaj Kruppa - Frederik Sivholm 
Sommer - Frederic Ørum - Jens Lau Nielsen - Rene Schaloffsky  - 

Steen Buck Hansen

15
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Resultaterne fra DM 2014:
Nikolaj Kruppa satte for andet år i træk 
alle på plads til Harbo Cup og fik sikret 
førstepladsen endnu engang. Han blev 
dansk mester overall i såvel Formula- som 
Slalom/Formula kombineret-klassen.  

De fem af de syv: Natasha, Nikolaj, Steen, Frederic, Jens Lau (Frederik og Rene absent)

Natasha Harbo cup 2014

Ved årets sidste Windsurfstævne i Skælskør slut september lykkedes det endnu engang for Nivå Bådelaugs surfafdeling at placere sig helt i top.  Og Nivå Bådelaug windsurfer 
genvandt dermed den fornemme Klub pokal som den mest vindende klub i Danmark. Hvis vi var stolte sidste år, er vi det endnu mere i år: Det er noget af en præstation at have 
førerpositionen to år i træk! - Men der er også blevet slidt for det, siden vi for 4 år siden begyndte en målrettet indsats for at havne blandt de bedste herhjemme. 

Nikolaj Kruppa
Slalom DM nr. 5. & Master nr. 3
Formula Dansk mester overall  
& Master
Kombineret Dansk mester over-
all & Master

Frederic Ørum



Natasha Schaloffsky Bate
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Foto: Jan Nielsen

De fem af de syv: Natasha, Nikolaj, Steen, Frederic, Jens Lau (Frederik og Rene absent)

Ved årets sidste Windsurfstævne i Skælskør slut september lykkedes det endnu engang for Nivå Bådelaugs surfafdeling at placere sig helt i top.  Og Nivå Bådelaug windsurfer 
genvandt dermed den fornemme Klub pokal som den mest vindende klub i Danmark. Hvis vi var stolte sidste år, er vi det endnu mere i år: Det er noget af en præstation at have 
førerpositionen to år i træk! - Men der er også blevet slidt for det, siden vi for 4 år siden begyndte en målrettet indsats for at havne blandt de bedste herhjemme. 

Natasha Schaloffsky Bate
Formula Nordisk Women nr. 2
Slalom Junior DM nr. 5 ,  Formula junior DM 
nr. 3 & kombineret nr. 3 Junior
Slalom Women DM nr. 2 , Formula Women 
DM nr. 2 & kombineret nr. 2 Women

3 DM mere til Nivå Surf 
i Klitmøller

Noah Willumsen
Wave Performance 
Junior Dansk mester 
FreeStyle Junior nr. 2

Jonathan Willumsen
Wave Performance 

Junior DM nr.2

Nikolaj Kruppa DM
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Årets ultimative prøvelse for alle surfere i 
Nivå blev afviklet lørdag 20. september 
2014. Vi instruktører var specielt meget 
taknemlige over at se så mange deltagere 
til dette års Klubmesterskab, selv om der 
ikke var meget vind. Der var både øvede, 
begyndere, og der var lige så mange, 
som valgte at se på, så vi kunne have 
været mange flere på vandet.

Dagens vejr var lidt overskyet, mellem 
0-5 m/s, og i skiftende retninger, så 
det til tider var noget af en udfordring  
for sejlerne og vores baneleder. Tradi-
tionen tro og vindens retning betød, at 
det var en 8-tals-bane, der blev sejlet 
på. Denne banelægning giver også de 

Klubmesterskab i Nivaa Baadelaug Windsurf
mange tilskuere mulighed for at følge 
opløbet helt tæt. 

Stævnet er næsten en gentagelse fra 
sidste år, men flere sejlerne fra sidste 
års klubmesterskab, som har lært lidt og 
fundet de gamle klassiske boards, kona 
boards og de store skoleboards, det var 
dem som sidst på dagen havde klaret 
sig bedst. Vi fik afviklet 8 sejladser og 
fik et par omstarter og lidt udsættelser, 
pga. vind og vejr. så vi fik alle mange 
timer på vandet.

Der var drabelige dyster om pladserne, 
taktikken gjorde stor forskel for flere. 
Der var usportsligt store sejl på banen, 
og sejl udlånt af forhistorisk museum. En 
sejler fik 2x360 gr. straf under en start, 
ny rekord, var i gang med den første 
360 straf og påsejlet endnu en sejler.
(styrbord/bagbord). Familien Riis var 
lidt 360 rundtossede efter dagen, ”en 
360 straf”, betød, at hele familien fik en 
360 straf, (Nye briller og høreapparat 
til vores bådfører næste år) men det fik 
ingen betydning for dagens resultat. 
Det er ikke nemt at være dommer, men 
sjovt er det.... vi er klar til næste år …



Resultaterne for årets klubmesterskab 
Junior  
1. Alban Chegaray  
2. Matias Wahl
3. Laust Traberg Appel

Youth  
1. Julien Chegaray
2. Frida Schmidt
3. Nina Løvegreen 

Dameklassen:
1. Mie Gunni Kolmos
2. Martine Chegaray  
3. Lene Schaloffsky Bate.

Overaltvindere: 
1. Rasmus Riis, Årets klubmester. 
2. Allan Koch 
3. Steen Bonke 

Det er vi var mange til selve sejlad-
serne, og igen i år var det ingen-
ting, i forhold til vores afterparty!
Tak for et godt stævne og afterparty 
fra stævneledelsen, Kim, Per, Niels, 
René, Steen, følgebådene var be-
mandet af Michael, Jesper, Jens.

Pressefotografen Morten Galatius 
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Alban og William
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Fredag den 19. september 2014 havde 
ca otte sejlere fra Nivå Bådelaug derfor 
forberedt sig på en iskold og blæsende 
natsejlads i overlevelsesdragter med 
fiskehandsker og fløjter, kæmpende 
mod høj sø, iskasser og tabte contai-
nere. Ombord hos Finn og Jeannette 
på XP5734 Aquarius, var målet at 
finde Kronborg i nattens mørke uden 
brug af rader. Og tjekke om alle de 
flotte farver på søkortet nu også havde 
udgangspunkt i virkeligheden.

Første hindring var en god burger i La-
gunen (svinekæberne var udsolgt kl 18) 
mens diverse typer fyr blev visualiseret 

Logbog fra

indover fællesbordet. Bagefter overtog 
en alvorlig snak om de berygtede øst-
vest gående strømme ud for Nivå Havn, 
som kun få tør tale højt om, men Finn 
faktisk har målt.

Anden hindring var den luksus, der 
mødte os på en MAXI 95. På skuldrene 
af Pelle Petterson, Sveriges maritime svar 
på Ingemar Stenmark, blev vi mødt med 
varm kaffe, the, skolekridt og kager. 
Og samtidig tvang de 16 graders mid-
delhavsvarme i Øresund os til at smide 
størstedelen af det tunge udstyr allerede 
inden havneudløbet. Tredje hindring var 
den næsten vindstille efterårsaften, som 

Sejlerskolen i Nivå Bådelaug har en tradition for hvert år at gen-
nemføre en natsejlads for at teste navigationsevnerne hos de 
medlemmer der tør.
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pressede os til at bruge den behagelige 
Volvo-motors 6 knob tilført Finns forry-
gende autopilot og GPS-underholdning.

Den i 2012 genopsatte grønne lystønde 
udfor Helsingør var første mål. Lystønden 
blev fjernet i 2008, men det viste sig, at 
mange fritidssejlere faktisk benyttede 
denne bøje til at orientere sig i forhold 
til trafiksepareringen. Og det er jo i alles 
interesse, at fritidssejlere ikke kommer 
ud i trafiksepareringen, hvor de store 
skibe sejler, men derimod anvender 
kysttrafikzonen mellem kysten og trafik-
separeringssystemet. En times kølvand 
efter Nivå kunne vi skåle i kaffe med den 

Logbog fra

grønne lystønde. Den virker. Bagefter 
gjaldt det Kronborg, som heldigvis var 
ekstra oplyst og lå nogenlunde som på 
søkortet. Kitt Dupont dokumenterede. 
Men det var et enigt Nathold, der indstil-
ler til, at pæren på Kronborg rykkes fra 
det lavere tårn og op i det højeste tårn. 
Hvorfor ikke bare give vores berømte 
kulturarv den optimale - og samtidig 
ubrudte - rækkevidde? 

Finns GPS ramte hjemkomsten langt 
mere præcist end Kystbanen, så alle 
nåede hjem og i seng kl. 23. Tak for 
en smuk aften.

Mikkel Sangstad

Natholdet
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Medlemsmøder i Nivå Bådelaug vinteren 
2014/15

Så er bådene på land. Og vinteren står for døren. Men fortvivl ikke, for både-
lauget tilbyder igen i år seks hyggelige klubaftener med spisning i Lagunen og 
foredrag i Oasen. Vi mødes og spiser kl. 18 – foredragene starter dernæst kl. 
19.30. 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. 
Tilmeldingen sker ved at sende en mail til: sekretariatet@nivaabaadelaug.dk senest 
i weekenden før mødets afholdelse med oplysning om navn og antal kuverter.

Tirsdag d. 2.12.2014, kl. 19.30
Søofficer, Hendes Majestæt 
Dronningens Jagtkaptajn og 
Nivå sejler
Ved fhv. kommandør Steen Vester-
gaard Andersen, Nivå
Steen Vestergaard Andersen vil fortælle 
om sin tid i søværnet, herunder om 
tjenesteperioden som Hendes Majestæt 
Dronningens Jagtkaptajn og chef for 
Kongeskibet Dannebrog. Steen har 
gjort tjeneste i søværnet i 41 år og blev 
pensioneret i 2003 som kommandør. 
Han har været aktiv sejler i Nivå og 
medlem af Nivå Bådelaug siden 1980 
og var formand for klubben i perioden 
1983 - 1987.

Tirsdag d. 4.11.2014, kl. 19.30
Introaften om sikkerheds- og 
VHF procedurer
Ved Mogens Larsen, VHF skolen
I løbet af aftenen kommer Mogens 
Larsen med et oplæg om hvorfor man 
skal have VHF, hvad den kan, hvad 

DSC og AIS er, hvad der findes af an-
dre muligheder for alarmering (EPIRB 
og SART) og længere rækkende kom-
munikation (MF/HF og Satellit), samt 
hvad der kræves for at bruge disse ting. 
Som afslutning bliver der lejlighed til at 
deltagerne kan stille spørgsmål.
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Tirsdag d. 6.1.2015, kl. 19.30
Sluserne åbner for nye eventyr 
– med båd gennem Europas 
kanaler
Ved Malene Wilken og Lasse Jarl, 
skipperinde og skipper på s/y Æfnitýr
Malene og Lasse tog i 2009 på langtur 
til Middelhavet og tilbragte lidt over to 
år ombord på deres Vindö 40, sam-
men med deres to små børn. Turen gik 
gennem Holland, via Den Engelske 
Kanal, ned langs Spanien og Portugal 
på Atlanterhavet, rundt i Middelhavet 
og tilbage til Danmark gennem nogle 
af Europas floder og kanaler.
I foredraget vil Malene og Lasse for-
tælle om deres oplevelser, fra især 
kanalturen, og komme ind på nogle af 
de praktiske ting, man skal have styr 
på, hvis man vil følge i deres kølvand.
Malene har skildret sejladserne i to 
bøger: Skibet er ladet med eventyr, fra 
2012 og Sluserne åbner for nye even-
tyr, fra 2013. Bøgerne kan i forbindelse 
med foredraget købes til reduceret pris.

Lasse Jarl og Malene Wilken 
fortæller levende og humoristisk 
om, hvordan de gjorde drømmen 
om at sejle på langfart til virke
lighed. 

I foredraget fortæller de bl.a. om:

• Forberedelser, løbende vedlige
hold og praktiske erfaringer fra 
hverdagen på vandet. 

• Bølger, der nogle gange blev for 
høje, vejrudsigter der svigtede, 
gribfiler, tidevandstabeller og 
ikke mindst om mødet med de 
smukke omgivelser, der blev 
en naturlig del af hverdagen, 
allerede inden båden forlod de 
hjemlige farvande. 

• Rolige sejladser på Europas 
floder og kanaler, om store 
dønninger på Atlanterhavet, og 
bølger, der brød ind over båden 
i Italien. 

• Hvordan man går i havn uden
for Danmark, og hvordan man 
lærer at navigere i farvande, 
hvor store tidevandsforskelle er 
en del af den daglige sejlads. 

Spændende foredrag om at gøre drømme til virkelighed

Kast fortøjningerne og tag med til Middelhavet
• At krydse Biscayen, kaste anker 

i Atlanterhavet, og om at få en 
almindelig hverdag til at funge
re på en 30 fods båd.

Udover de to skippere talte bådens 
faste besætning minimatroserne 
Marie og Sebastian, der var hhv. 
2 og 5 år, da fortøjningerne blev 
kastet og kursen sat sydover.

Om bord på det gode skib Æfnitýr 
sejlede de via Atlanterhavet og 
Den Engelske Kanal ned langs Eu
ropas vestkyst, drejede ind i Mid
delhavet og kom hjem ad Europas 
floder og kanaler.

Foredraget tager 2½ time og er 
spækket med flotte billeder. Det 
henvender sig til alle, der har lyst 
til at gøre drømmen om lang
turssejlads til virkelighed – eller 
høre om nogen, der har gjort det.

Malene Wilken har skrevet to 
anmelderroste bøger om familiens 
oplevelser, der kan købes i forbin
delse med foredraget.

»I de godt to timer, foredraget 
varede, fik vi indblik i, hvordan det 
er at bo på en 30 fods båd i lidt 
over to år. Lasse og Malene sup
plerede hinanden på glimrende 
vis og fortalte med stor indsigt og 
humor om det fantastiske ved at 
bytte en almindelig hverdag med 
fuldtidsjob og institutioner ud med 
et liv med masser af tid til at være 
sammen, spændende oplevelser, 
smukke omgivelser og den luksus, 
det er at vågne uden vækkeur flere 
år i træk«.
Lars Plejdrup, Herslev Strand Sejlklub

»Der udgives hele tiden mange bøg
er, hvor folk beskriver deres sejl ture. 
Visse af dem er knapt værd at læse, 
mens andre er en ud søgt nydelse, 
som giver en ud længsel, som ikke 
er til at holde ud. Malene Wilkens 
‘Skibet er ladet med eventyr’ er 
helt klart i den sidste kategori. Man 
længes efter at læse videre i bogen, 
så man kan drømme sig ud til var
mere farvande«. 
Thomas Veber, Langtursejlerne (FTLF)

Yderligere information og booking på:
kontakt@aefnityr.dk • 23 48 65 58

Læs mere om familens rejse på www.aefnityr.dk

Tirsdag d. 3.2.2015, kl. 19.30
Søkort og sikker sejlads – hvad 
kan papirkortene og de elek-
troniske kort?
Ved Peter Ladegaard Sørensen og Jes 
Carstens, Søkortafdelingen i Geoda-
tastyrelsen
I foredraget vil fremstillingen og ved-
ligeholdelsen af søkortene blive gen-
nemgået, og kortenes pålidelighed 
og nøjagtighed vil blive berørt. Der vil 
yderligere blive fortalt om hvad hen-
holdsvis de traditionelle papirsøkort og 
de elektroniske søkort kan. 

Endelig vil det blive omtalt, hvorledes 
vi som sejlere bedst benytter kortenes 
oplysninger, og hvordan vi kan plan-
lægge vores sejladser. 
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Synkning og 
vandindtrængning

Ingen selvrisiko

Dine fordele 
ved forsikring hos 
Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt

D
EN

10
08

3 
 w

w
w

.h
qh

h.
de

 1
2/

20
12

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

Skive · Tel. +45 9751 3388

www.pantaenius.dk

Tirsdag d. 3.3.2015, kl. 19.30
Skånes og Hvens historie set i 
et maritimt perspektiv
Ved Sten Skansjö, professor emeritus 
i historie, Lund
Sten Skansjö er specialist i Skånes hi-
storie. Han vil – selvom han ifølge eget 
udsagn er uforbederlig landkrabbe 
med bolig i Lund – i sit foredrag lægge 
særlig vægt på udviklingen langs Skå-
nes kyster, herunder også udviklingen 
på Hven.  

Foredraget vil give et dybere indblik i 
hvorledes historien er bag de mange 
havne og kystbyer vi fra Nivå har som 
nærmeste naboer.

 

 

 

Carta Marina. Olaus Magnus 1539. 

 

 

Norra delen av Öresund. Braun & Hogenberg 1588. 
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Tirsdag d. 7.4.2015, kl. 19.30
Nivå Havn og Strandparks fremtid

Ved medlem(mer) af udvalget, Anja 
Boserup Quist, Absolut Landskab, og 
Dan Hasløv og Jørgen Jensen, arkitekt 
og ingeniør på Nivå Havn (i sin tid) 

I årets løb 2014/15 har et særligt per-
spektiv udvalg drøftet mulige fremtids-
scenarier for Nivå Havn og Strandpark. 
Et eller flere medlemmer fra udvalget 

vil fortælle om udvalgets overvejelser 
og indstillinger. Anja Boserup Quist 
er landskabsarkitekt og har talt for 
en løsning med en ”åben” ydermole, 
som måske kan løse nogle af de akutte 
problemer, vi har for Surf og med ba-
degæster. Dan Hasløv og Jørgen Jensen 
var henholdsvis arkitekt og ingeniør på 
Nivå Havns oprindelige udbygning.  
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Redaktionen har modtaget følgende:

Mobiltelefoner nedgør søfartsreglerne

Mødte i eftersommeren en sejlbåd, 
som kom fra Nivå havn for motor, 
mens jeg kom planende for fuld fart 
på mit surfbræt. Ventede forgæves 
på, at vedkommende skulle overholde 
søfartsreglen om sejl og motor. Da jeg 
veg, og passerede tæt bag om sejleren, 
så jeg til min forbavselse,at det enlige 
besætningsmedlem var travlt optaget af 
at tale i mobiltelefon, og tilsyneladende 

overhovedet ikke havde bemærket mig, 
hverken før eller efter mødet!

Så nåede problemet med mobiltelefo-
ner og trafik også til havmiljøet!

Med venlig hilsen
Lars Grønnegård Pedersen
(medlem af Nivå Bådelaug, 
Surf-afdelingen)

UPS!
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Lystsejlerens Leksikon er udkommet
God gaveide!

For første gang i mange år, er der 
udkommet et godt nyt maritimt leksi-
kon, der henvender sig til ALLE, der er 
maritimt interesseret.

Leksikonet er illustreret af store smukke 
fotografier og et utal af fine pædago-
giske stregtegninger, der bedre end 
mange ord forklarer begreberne, 
Williamson`s turn, kabelslået tov, 
trekanthat, luggersejl, klædekølle, ele-
fantfod, violinstag og splejsning af de 
nye tovtyper blot for at nævne nogle få. 

Bogen sluttes af med en række større 
kapitler om bl.a. havnemoral, og om 
hvorfor båden flyder, samt en artikel om 
hvordan de maritime begreber hænger 
sammen. Leksikonet er meget bredt 
anlagt både i tid og i emner. 

Fakta: ”Lystsejlernes Leksikon” af 
skibsbygningsingeniør Anker W. Lau-
ridsen er på 303 sider. Fås gennem 
boghandelen og marinebutikker, og 
naturligvis via ankerwl@gmail.com
Mobilnr. 23244636. Normalpris 399 
kr. Din klubpris 249 kr. Hvis I går sam-
men og køber 18 eller 25 stk. samlet 
er stykprisen kun 150 kr.

Lystsejlerens
Leksikon

anker w. lauridsen

Man fornemmer tydeligt gennem hele bogen, at forfatteren har kastet sin kærlighed 
på havet, folk og skibe omkring det våde element. Som knægt voksede Anker W. 
Lauridsen op på Fanø og tog sidenhen uddannelsen som skibsingeniør, hvor han 
i den egenskab blev bragt jorden rundt til opgaver, af forskellig art for danske 
værfter og rederier. Han har dokket skibe og haft inspektions- samt haveriopgaver. 
Så hele hans lange arbejdsliv har han været beskæftiget tæt på havet. 
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Sejlerskolen tilbyder igen i år undervisning med 
afsluttende prøve i Duelighedsbevisets teoretiske del

Kurset er for dig, som gerne vil be-
gynde at gå til sejlads, eller som måske 
allerede sejler, men aldrig rigtig har 
haft tid til det teoretiske.

Datoerne er som følger (det meste af 
februar er friholdt på grund af skoler-
nes ferier i uge 7 og 8):

     Alle dage kl. 9 – 13:
 1: Lørdag 31. jan.
 2: Søndag 1. feb.
 3: Lørdag 28. febr.
 4: Lørdag 7. marts
 5: Lørdag 14. mar.
 6: Lørdag 21. mar.
 7: Søndag 22. marts EKSAMEN  
 (individuel eksamen á ca. 20 minutter)

Undervisningen foregår i klubhuset, 
lokalet på 1. sal (’Oasen’)

Det koster 900,- kr. at deltage (forud-
sætter medlemskab af en sejlklub under 
Dansk Sejlunion).
Hertil skal regnes med udgifter til bøger, 
bestik og kort – ca. 1.000,-kr.

Vil du vide mere om kurset i Nivå Bådelaug, 
så er du velkommen til at skrive til:

· Om Duelighedsbevisets teorikursus: 
   Henry Angelo på   
  duelighed@angelo.dk
· Om Duelighedsbevisets praktisk   
sejlads: 
sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk



29

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.

Surf’s UP!
Vi surfer traditionen tro Juleaftensdag d. 24. december kl. 12.00 - udklædt som
Julemanden efter eget valg.- Æbleskiver og varm kakao til alle fremmødte surfere.

God jul og godt nytår
Windsurf instruktørerne
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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

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 2015              15. januar                                     ca. 1. februar 
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Pr. d. 1 oktober skiftede vi til efterårs-/
vintermenukortet, som altid med nye 
gode tiltag:

Til frokost har vi beholdt mange af vores 
lækre klassikere men tilbyder nu også et 
udvalg af småretter (bla. confiteret grå-
and, hjemmelavet hjortemedister, kul-
mulerielette og mange flere) til 49,- og 
rabat ved bestilling af flere, så man selv 
kan sammensætte sin frokosttallerken.

Aftenkortet er også lavet med tanke 
på sæsonen, og her findes retter som 
flamberet 1/2 hummer med med hum-
merbisque, ølbraisseret lammeskank, 
oksemørbrad med portvinsglace og 
skindstegt kulmule. 

Husk også vores arrangement med 
fantastisk Thanksgiving menu og jazz 
sidste lørdag i november. God chance 
for at hygge sig med sejlervennerne, 
inden juleræset starter!

 

Julefrokost i lagunen 

Kommer du som medlem med en  
gruppe på min. 20 pers, tilbyder vi 
den store julebuffet med alt, hvad der 
hører sig til - som altid hjemmelavet helt 
fra bunden! 
- kontakt os også for evt. ønske om en 
mere utraditionel julebuffet.
 
Ved forudbestilling til mindre grupper 
på min. 8 pers, tilbyder vi hver dag 
til frokost, Lagunens frokost julebuffet. 

Buffeten fadserveres ved bordet og 
består af: Sildefilet med karrycreme, 
smilende æg, rødløg og kapers - Pan-
destegt rødspættefilet med hjemmelavet 
remoulade og citron - Flæskesteg med 
rødkål og surt - Høns i asparges - Brie 
de Meaux med syltede nødder - Hjem-
mebagt brød - 149,-
 

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

Nyt fra Lagunen



Economique
B BAfsender:

Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

BAfsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Economique
B B

Varmrøget torsk med marinerede jomfruhummerhaler, 
hummercreme og fennikelcrudite.

Oksefilet helstegt med rosmarin og timian. 
Hertil pommes røsti med mandler og citron, grønne og 

hvide asparges, syltede ribs samt rødvinsglace.
Mørk og hvid chokolademousse 
med friske jordbær og croquant. 

3 retters Sct. Hans menu for kun 289,- kr.

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Klubrestauranten er åben for medlemmer og deres gæster 
samt besøgende, hvor der er mindst et medlem af Dansk Sejlunion. 

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

Vinter sejlerhilsen - Alle os i Lagunen

B

ÅBNINGSTIDER HELT FREM TIL JUL 

Onsdag 18-20.30 - Torsdag 12-20.30 - Fredag 12-20.30
Lørdag 12-20.30 - Søndag 12-15.30 (sidste åbningsdag d. 21. december)
 
LAGUNEN ÅBNER IGEN TIL PÅSKE 27 MARTS


