
Ukuelige og utrættelige medlemmer
Der var et kanon sammenhold i NB allerede nede i 
bugten. Alle var med til at løfte de opgaver, der kom. 
Og snart gjorde formand Knud Erik Søndergård og 
hans trofaste makker, kassereren Hans Faurholt, klar 
til at etablere en investeringsfond, fordi man indså, at 
man ikke kunne blive i bugten:  Man måtte nordpå, 
ind i teglværket Sølyst’s lergrav og bygge en ny havn. 
Mottoet var:  ”Vi kan, vi vil, vi gør det…”

Juniorarbejdet kommer til
Allerede i 1973 nedsatte NB et ungdomsudvalg og købte den første optimistjolle, og året 
efter havde juniorafdelingen 20 medlemmer og yderligere 2 optimistjoller blev indkøbt, så 
der kom gang i holdundervisning – man supplerede med lånte både. De unge sejlere blev 
undervist i navigation på Nivå Ungdomsskole på  Lyngebækgård – og sværd, sejl og red-
ningsveste blev opbevaret i de gamle bygninger ved Ringovnen.

Nye, stor
stilede havne
planer i  
kommunen
Efterhånden hav-
de både pressen og 
naturfredningsfor-
eningen set sig gal 
på bådelaugets vir-
ke i bugten, så der 
kom en egentlig 
fredningssag. Det 
fremskyndede imid-
lertid kommunens 
planer om en havn 
i Nivå – ”en grøn 
havn” som kultu-
rudvalgsformand 
Kurt Bagger sagde 
i sin båltale til NBs 
Sct. Hans fest på 
stranden i bugten i 
1976. Og de mange 
aktive medlemmer 
blev hurtigt enga-
geret i at arbejde 
for realiseringen.

1967-1977

Starten på det hele 
Etableringen af bådelauget skete den 23. 
februar 1967 under navnet Nivågård Bå-
delaug midt i bugten, ca. 500 meter syd for 
den nuværende Nivå Strandpark. Her havde 
den altid fremsynede direktør for Nivågård 
Teglværk under den Den Hageske Stiftelse, 
K. Carsten Pedersen, i midten af 60’erne ta-
get initiativ til at bygge en lille bro for sejl-
glade jolleejere. Han var nemlig selv glad 
for sejlads

Tiden i bugten
Bådelaugets første formand var Jens Pelsen, som tillige fungerede som havnefoged. Man 
bekostede en ny anlægsbro, men der kom snart vanskeligheder med overhovedet at være 
i bugten. Der blev klaget over både dette og hint, at sejlerne forstyrrede natur og fugleliv 
, at der var parkerede biler langs Strandvejen – og dertil kom, at bugten tilsandede, så der 
var et kæmpearbejde med at sandsuge hvert år.



Første klubhus på havnen
Efter de første 30-40 kølbåde fik deres faste plads i Søgraven, blev der også brug for 
et klubhus. Så da en mandskabsbarak blev ledig i Teknisk Forvaltning i 1981, fik Nivå 
Bådelaug og Nivå Roklub den til deling – og den ligger der den dag i dag ved indgan-
gen til havnen. Det er den flade røde bygning, som huser Roklubben lige når I drejer 
ind i havnen, efter Fritidsfiskerne. 

NB Nyt bliver  
medlemmernes talerør
I januar 1979 kom det første nummer 
af medlemsbladet NB-Nyt – et direkte 
talerør mellem de mange medlem-
mer i alle aldersklasser. Det udkom 5-6 
gange årligt, de senere år på  
32 sider hver gang, indtil 2015, hvor 
man af økonomiske årsager stoppede 
print udgivelserne, men gik over til 
digital udgivelse.

Fest og farver og kapsejlads 
Der var masser af aktivitet i bådelauget – ikke bare i form af sejlads, weekendture og 
fester i klubhuset på Åvej: Der kom også gang i kapsejladser hver eneste uge. Der blev 
arrangeret masser af spændende aktiviteter for medlemmerne – og for juniorerne, 
som blev flere og flere. De fik deres egen bro nede ved den sydlige mole ud for Svane-
søerne. I 1982 talte juniorafdelingen næsten 90 medlemmer, og klubben havde 12 op-
timistjoller og 6 flipperjoller. 

Den kommunale havn bliver til
Det varer rigtigt længe, før man får fod på, hvor-
dan man skal udbygge havnen, men i starten af 
firserne bliver det fastlagt, at man vil flytte ba-
destranden, ændre indsejlingen, skabe Nokken 
- - og i 1986 bliver ”Danmarks smukkeste havn” 
indviet af borgmester Henry Hansen på en vand-
cykel, der var udformet som kommunens vartegn, 
en svane.

1977-1987
Sejlerskolen tager form 
I slutningen af 70’erne gjorde en gruppe 
sejlerpiger klart, at de gerne ville lære at 
sejle – men helst ikke af deres mænd! De 
ville ikke skændes eller overfuses og bli-
ve kede af det – de ville bare gerne have 
professionel hjælp til at lære at sejle den 
nyerhvervede familiebåd på weekend- og 
ferieture. Det blev starten til Nivå Sejler-
skole – og ved stor entusiasme og øko-
nomisk snilde lykkedes det bestyrelsen at 
indkøbe 2 Folkebåde, så man kom i gang.  

Gørdetselv havnen
Medlemmerne havde ikke tålmodighed til at ven-
te på kommunens havneplaner. Efter en minutiøs 
planlægning blev et broanlæg ved den nordlige 
tange – i dag kendt som B-broen – i al hemmelig-
hed etableret i Søgraven på tre dage i St. Bede-
dagsferien 1979. Utallige medlemmer var på plet-
ten og byggede bro, så da Karlebo Kommune var 
på arbejde igen mandag, kunne formanden vise 
broen frem. Nivå Havn var en realitet! Det med-
førte en lokalplan for Nivå Strandpark få år efter.



Klubhuset bliver søsat
Det kneb pludselig med kommunens penge, 
da talen faldt på det klubhus, der naturligvis 
skulle ligge på Nokken i den nye havn. Men 
via kontingentforhøjelse og egen arbejdskraft 
stillede NB med midler til at få klubhuset op 
at stå til bådelaugets 25 års jubilæum i 1992. 
Medlemmerne svingede selv hammer og sav, 
pensler og bøtter for at få det færdigt. Og 
det står der den dag i dag – selv om vi ikke 
længere selv ejer Lagunen. Her kan man mø-
des til hygge eller undervisning, samling efter 
sejlads eller foredrag, feste eller høre jazz i 
Lagunen.

Stor aktivitet i klubben
Der var rigtig gang i den i NB i 90’erne. Masser af fester, revyer, som-
merture.  Men der blev også diskuteret, hvordan klubhuset skulle 
bruges. Og det endte med en sprængning af klubben i Nivå Tursejle-
re og Nivå Bådelaug, fordi Tursejlerne ønskede en anden driftsform 
af Lagunen. Lagunen  blev i øvrigt varetaget af Gitte Faurholt, den 
oprindelige kasserers datter – Gitte har siden startet Trekosten, har 
haft Cafe Skagen i Hørsholm og er nu medejer i Strandhuset, der  åb-
nede 2017 lige ved siden af Lagunen og ishuset.

Surfklubben bliver til  
NBs surfafdeling
Tidligt i foråret 1995 kontaktede Nivå Surf Klub 
Nivå Bådelaug med henblik på at få en nærere 
samarbejde. Og det endte med, at de 20 davæ-
rende medlemmer meldte sig kollektivt ind i NB. 
De har siden mangedoblet medlemsskaren, været 
med til at opføre klubhuset Mistralen, og sørge 
for opbevaringsmuligheder for udstyr i diverse 
containerbyggerier. Faktisk er NBs surfafdeling i 
dag Danmarks største  og en af mest velkørende 
surfklubber. 

1987-1997

NB bliver kendt som  
kapsejladsarrangør
Nivå Bådelaug bliver i 90’erne kendt 
som en god arrangør af kapsejladser – 
ikke bare for optimister, men også for 
en række større joller. Der var mindst 
1 DM hvert år i Nivå bugten – og den 
ugentlige kapsejlads med Sletten hav-
de i 1994 90 tilmeldte både – heraf 63 
fra NB og 27 fra SB. Igen var medlem-
merne på pletten og hjalp til, så de 
besøgende både fik en god oplevelse 
af at besøge os.

Bådelauget ekspanderer
Fra 1990 kom der gang i endnu en akti-
vitet i Nivå Bådelaug: Handikapsejlads, 
som vi stadig er en af de få sejlklubber, 
der tilbyder. I vores mini 12 M både gi-
ver vi handikappede mulighed for at 
komme på vandet og opleve friheden 
ved selv at styre båden – med en hjæl-
per i et af de to cockpits. Det kræver 
gode hjælpere, både i båden, til at 
komme ned i båden fra en evt. kørestol 
og i følgebåd.  Men vi vil, vi kan, og vi 
gør det! 



Visioner på dagsordenen
På foranledning af den daværende formand, 
Poul Erik Lorentzen, kaldet Pelle, gik man i 
gang med at diskutere, hvor NB skulle bevæ-
ge sig hen frem mod det nye årtusinde. Rig-
tigt mange medlemmer deltog i visionsarbej-
det, som i høj grad kom til at fokusere på, at 
man skulle sikre den fortsatte tilgang til sejl-
sporten igennem et aktivt ungdomsarbejde, 
breddekapsejlads og andre søværts aktivite-
ter end kapsejlads. Især havde man øje for, at 
gennemsnitsalderen for bådejere var stigende 
– der måtte nyt blod til!

Aktivitet i klubhuset – også om vinteren
Det hyggelige klubhus og klubrestauranten Lagunen blev også rammen om megen godt klubliv 
om vinteren, spændende over den traditionelle nytårskur, standerhejsnings/nedhalingsfester og 
jazzaftener til aftener med foredrag om sejlerture til fjerne egne eller praktiske råd omkring 
bådvedligeholdelse. Forskellige forpagtere kom til og gik fra, men medlemmerne vidste, de 
kunne få et godt måltid mad til en billig penge i Lagunen. Bl.a. var der i mange år stegt flæsk 
med persillesovs om torsdagen.

Juniorarbejdet udvikler sig fortsat rivende
Der er stadig gang i NBs juniorarbejde. Ikke bare med jolle-
sejlere, men også fordi surfafdelingen tilbyder et alternativ til 
den traditionelle sejlads, hvor man lidt nemmere kan komme 
på vandet og prøve kræfter med vind og vejr. Fra 20 surere i 
klubben er der nu 120 surfere.

Sejlerskolen still 
going strong
Antallet af både – og an-
tallet af instruktører – vok-
sede stabilt. Ud over to 
Folkebåde, talte flåden 
nu også to spækhuggere, 
Samson og Sally, så der var 
4 både til skolesejlads. Man 
underviste både i grund-
læggende og i videregåen-
de sejlads, i pigesejlads og 
i kapsejlads – og havde vin-
terundervisning ikke alene 
i grudlæggende navigati-
on, men også i yachtskip-
per 3.

Tursejlads med Bjørn
En populær aktivitet var også årets 4-6 
tursejladser, som blev arrangeret af 
Bjørn Hansen. Her kunne både bådeje-
re og sejlerskoleelever komme på fælles 
weekendture nord og syd på i Sundet. 
Den helt faste tur var pinseturen til Möl-
le ved Kullen, hvor helt op til 40 delta-
gende Nivå både var med.

1997-2007

Mange vellykkede stævner
Der var rigtigt mange stævner i slutnin-
gen af 90’erne – og da NB nu satser på 
ynglingebådene, bl.a. under ledelse af 
ildsjælen Anker Schrøder, fik klubben 
succes med en række vellykkede stæv-
ner, eksempelvis Junior DM i kølbåde 
1998, som løb over en hel uge.

Medlemmerne  
bygger igen
En aktiv klub kommer hurtigt til 
at mangle plads – ikke mindst 
fordi surferne seksdobler deres 
medlemstal på bare 10 år. Derfor 
går man i gang med at bygge 
Mistralen til surfere, optimister 
og andre jollesejlere i 1998. Der 
bliver investeret 2-3000 arbejds-
timer i projektet fra medlemmer-
nes side, inden bygningen kunne 
indvies i maj 1999



Surfafdelingen tager for alvor fart
Under ledelse af Steen Buck Hansen, som har været for-
mand for Nivå Surf alle årene, lykkedes det ikke alene at 
tiltrække rigtigt mange nye medlemmer i alle aldersgrup-
per – der er i dag Nivå surfere fra 7 til 77 år. Man har også 
haft succes med at arbejde målrettet med børn og unge, 
omkring såvel bredde som elite. Nivå Surf har således fire 
gange været den mest vindende surfklub i Danmark – og i 
2011 lykkedes det at få VM i Kona Surf til Nivå, med stor be-
vågenhed fra verdenspressen. Surferen  Anissa Morath fra 
Nivå har også 2 gange været verdensmester i Formula Surf

Havnen blev  
oversvømmet
Stormen Bodil ramte Danmark 
i december 2013 og adskillige 
Øresundshavne fik store skader. 
Nivå Havn slap nådigt, men hele 
havnens område blev oversvøm-
met og tonsvis af tang skyllet 
op. NBs medlemmer viste igen 
her sammenhold og virkelyst – 
de var fra de sene nattetimer til 
tidlig morgen i gang med at sik-
re alle bygninger mod indtræn-
gende vand, dæmme op med 
sandsække og fjerne tang.

Nye både til sejlerskole og kapsejlads
Efter mange og lange sonderinger bliver man i NB enige om at 
investere i to nye både til sejlerskolen og til kapsejlads: J/80. En 
moderne og hurtig båd, som på indkøbstidspunktet i 2012 spås 
en stor fremtid – og som kommer til at betyde øget fokus på kap-
sejlads i NB.

Lagunen ophører som 
ren klubrestaurant
Under ledelse af Andreas Jensen 
tiltrækker Lagunen flere og flere 
gæster. Det falder naboen, Re-
staurant Trekosten, for brystet 
- - det hele ender med, at kom-
munen overtager klubhuset, og 
Restaurant Lagunen bliver der-
med en restaurant, der er åben 
for alle på almindelige markeds-
vilkår. Men der er rift om Andre-
as’ gode mad og sublime jazzaf-
tener sommer og vinter.

NB tager têten på Store Havnedag
I 2012 tager NB initiativ til at samle alle foreninger på havnen om-
kring en fælles Store Havnedag, hvor byens borgere kan komme og 
se og opleve alle de ting, mn kan se og ”gå til” på Nivå Havn.  Altså 
alt fra fritidsfiskere og vinterbadere til kajak, roning, vandski, tursej-
lads – og alle NBs tilbud. Det bliver en kæmpesucces fra starten og 
er fortsat lige siden. I år var der over 2000 besøgende på havnen den 
dag.

2007-2017

Sommeraktivi 
teter tiltrækker unge 
hvert år
Alle årene har NB tilsluttet 
sig kommunens tilbud om ak-
tiviteter for skolebørnene i 
sommerferien – det, som tidli-
gere hed SOAK. Her kan man 
komme og prøve af, om det er 
skægt at sejle eller surfe, un-
der kyndig vejledning fra NBs 
instruktører i windsurf og sej-
lads. For os i NB er det altid en 
positiv oplevelse at møde nye 
interesserede  - vi stiller op 
med vore bedste folk formid-
dag og eftermiddag i en hel 
uge.



Faktisk blandt de største  
sejklubber i Danmark

Nivå Bådelaug har gennem mange år haft 
6-700 medlemmer, hvilket placerer klub-

ben blandt de 10-15 største blandt de  
250 klubber, der er medlem af Dansk Sejl-
union. I dag er 29% af klubbens medlem-
mer under 24 år, så vi er i høj grad også 
med til at fremme sejlsport blandt unge.
Nivå Bådelaug tilbyder sejlads og surf in-

den for en bred vifte af søværts aktiviteter, 
som få andre klubber matcher. Og mod-
sat mange andre klubber er kapsejladsen 
fortsat på et godt niveau, takket været en 
målrettet indsats fra kapsejladsudvalget.

Her er fint samarbejde med Sletten  
Bådeklub om aftenmatcher onsdag, hvor 

der på en god aften er i hvert fald  
30 deltagende både. Efter anskaffelsen 

af J/80’ere er der indledt samarbejde med 
KDY om aftenmatcher for  J/80’ere tirsdag 
aften og om vinteren afholder NB Vinter 

Cup for  J/80’ere med deltagere fra  
klubber helt ned til Tårbæk.

I de senere år har NB desuden været  
deltager i Dansk Sejlunions ligasejladse.

Det er også blevet til rigtigt 
mange stævner i Nivå:

Nivå Bådelaug har været en aktiv stævne-
arrangør – både på sejl og ikke mindst  

surf – i de senere år er det blevet til  
følgende større mesterskabsstævner i Nivå:

2007  UDM Laser Radial, Europa jolle, 29’er

2008  DM BB 10 meter

2009  DM 806 & L23

2009  DM Wave & Freestyle

2009  DM Formula/Slalom& Kona 

2010  DM Formula/Slalom& Kona

2011  DM Olsen Twin

2011  DM Formula/Slalom& Kona

2011  VM Kona World Championships

2012  DM Formula/Slalom& Kona

2012  DM 101 Afrodite & X-99

2012  UDM TORM Junior Grand Prix & DM   
  (29’er bane)

2013  DM Formula/Slalom& Kona

2014  DM Spækhuggere, Trapez & J-80

2015  DM IF & L-23

2015  DM Formula/Slalom& Kona

2016  DM Finnjolle

2016  DM Formula/Slalom & Kona

2017  DM Formula/Slalom & Kona

Status 2017


