
 

 
 
 
 

50 år  (1967 – 2017) 
Sejl- & Surfcenter ved Øresund 

Formandens beretning for 2022 
 
Så er endnu et år gået og det er tid til, for en kort stund at se tilbage. 
Nyhedsbrevene i 2022 har omtalt det meste af hvad vi har fået året til at gå med. Der har været mange 
aktiviteter hen over året og jeg vil i det følgende komme med nogle nedslag frem for en kronologisk 
gennemgang af året der gik. 
 
Klubhus 
Vi fik langt om længe fået underskrevet vores brugsretsaftale med Fredensborg Kommune. Aftalen 
regulerer vores brug af klubfaciliteterne. Vores klubhus er vigtigt for vores identitet, vi har mange 
medlemmer der kan huske, at de var med til at bygge det, og vi skal gerne fortsætte med at passe og 
pleje lokalerne, som var det vores eget. Klubhuset er også vigtigt for vores gennemførelse af vores 
aktiviteter og dem er der rigtig mange af. 
 

De kom og de gik igen. De nye forpagtere af Lagunen holdt desværre ikke længe. Der er en ny 
udbudsrunde og forhåbentligt er der nye forpagtere på plads i god tid så de kan være klar til 
sommersæsonen.  

Surf: 
Igen i år havde flere end 100 kursister i gennem de mange hold og i år var der yderligere fokus på 
windsurf-foil. Der er stort set aktivitet vær dag. I år fik vi også anskaffet en del nye SUP boards som alle 
kan benytte. 
I juli stod vi for Sommersjov med kommunens børn og unge. Jeg tillader mig at kopiere fra SN.dk d. 27. juli 
”En uge som denne er kun mulig, fordi de frivillige i Nivå Bådelaug gerne taget tid ud af kalender til at 
lære fra sig. Steen Buck er den ansvarlige, og ud over ham, har han et team af unge instruktører til at 
hjælpe til. 
”De gør det så godt, og lægger virkelig et kæmpe stykke arbejde i den her uge, så det hele kan køre. 
De yder en stor indsats, og de er gode med børnene, som også synes, det er sejt med nogle unge 
instruktører, fortæller Steen Buck.” 
Det var også en uge hvor vil heldigvis kunne tilbyde en oplevelse til ukrainske borgere i Fredensborg 
Kommune.  
Sommersjov er midt i sommerferien og det kan være en udfordring at få bemandingen på plads. Tak til 
alle jer der gav den en skalle. Jeg håber flere vil byde ind i 2023. Lad os gøre det til en festuge. 
 
Jolleafdelingen 
Bortset fra lasersejlads, lå jolleafdelingen i dvale i foråret men efter sommerferien dukkede der tre 
familier op og tilbød genstart af optimistjollesejlads. Der er jeg rigtig glad for. Vores nye seje 
optimistsejlere er 5-6 år gamle og opefter. Fokus er fortsat at introducere de unge til vandsportens 
glæder og vi vil anvende de fleste af vores fartøjer hvad enten det er Optimist, Sit-top eller SUP. Lad os se 
om vi kan få flere børn og deres forældre med i 2023. 
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Handicapafdelingen har haft et godt år. Vi kan altid bruge flere frivillige til at afløse den faste stab.  Kunne 
det være noget for dig, så kom og prøv, torsdage kl. 17-20 i sæsonen. Du kan hjælpe på kajen, i 
sikkerhedsbåden eller blive uddannet til skipper på Olsen Twin. Får vi flere frivillige, kan vi tilbyde flere 
sejltider til handicappede. Fra handicapsejlerne lyder der en stor tak til alle vores frivillige, som gør det 
muligt for dem at få de fede sejloplevelser. 
 
Kapsejlads 
Hos kølbåd har der været onsdagsmatch i samarbejde med Sletten og SN. Jeg kan kun opfordre flere til at 
være med. Der sejles efter Dansk Handicap, men man kan også deltage ude målebrev. Her i 
vinterhalvåret er der hver søndag formiddag Nivå Vinter Cup for J80 og Knarr. Der er fokus på korte 
intensive sejladser hvor der er konkurrence på alle niveauer. Der er tidligere verdensmestre og OL-sejlere 
som viser hvordan manøvrer, trim og strategi udføres på højt plan og så ganske ”almindelige” sejlere som 
kæmper lige så tæt og indædt om placeringerne lidt længere tilbage i feltet. Vores J/80 Gefion er med på 
tredje år. 
 
I begyndelsen af maj stod vi for ranglistestævne for Dansk Brætsejlerorganisation hvor mange bidrog til at 
gennemføre dette med succes.  Vi har markeret os til de store stævner og vi har opnået følgende 
placeringer: 
 Sofie Torngaard Hammeken, DM Nr. 1 Women IQfoil. 
 Trine Bentzen, DM Nr. 3 Women IQfoil. 
 Nikolaj Kruppa, DM nr 1 iQFoil Master, DM nr. 1 IQfoil & Slalom Kombineret master, DM nr. 2 Slalom 

master. 
 Rasmus Riis, SM nr 1 Svensk Kona Windsurf mester. 
 
Tillykke til alle. 
 
Årets nye satsning var vores succesfulde anskaffelser af laserjoller. Vi blev hurtigt bedt om at afholde et 
ranglistemesterskab i maj for Laser/ILCA. Det er mange år siden, at vi har gennemført et jollemesterskab, 
men vi er kendt for ikke, at sige nej til en udfordring. Det skete med bravour og ros fra både den eksterne 
dommer og baneleder. 
 
Senior Sejlads 
Det blev til ni arrangementer og 20 – 30 sejlere deltog i et eller flere arrangementer. Der var udflugter 
til Vikingemuseet i Roskilde, Søfartsmuseet i Helsingør, Holmens Kirke ofte med efterfølgende spisning. 
Der har været foredrag ”Sikkerhed til Land og Vands” m/ Kjeld og John, sejlture samt påske- og 
julefrokost. 
Et flot program for seniorgruppen. Jeg kan kun opfordre flere til at deltage. Jeg har hørt at 
aldersgrænsen er sat ned til 55 år.  
 
Sejlerskolen  
Sejlerskolen har igen i 2022 haft fuldt program med sejlads med 3 både hver aften mandag til torsdag 
med i alt 46 medlemmer på holdene. 
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Vores familiebåd Aphrodite har vi nu haft i den første hele sæson. Hun er flittigt brugt med 1. årshold og 
videregående sejlselv-hold hver aften. Båden er i løbet af sæsonen blevet opgraderet med vindmåler, VHF 
og AIS. 2. års-eleverne afsluttede sæsonen med praktisk prøve i duelighed i friskt oktobervejr. 11 elever 
gik til prøve og alle bestod. 
 
Klubhygge 
Vi har haft klubdage hvor fik løst en række praktiske opgaver, sommerfest i den nye Lagunen hvor Mark 
og team havde kreeret en buffet til os. Fredagsklubhygge er godt i gang. Vi mødes hver anden fredag hvor 
dagens vært har kreeret nogle lækkerier. En af årets store sejlsportsbegivenheder i Danmark var SailGP. Vi 
var én af de 10 Øresundsklubber der blev inviteret til at være til at skabe en god stemning for de 
deltagende hold. Vi blev ”adopteret” af det canadiske hold. Vi heppede selvfølgelig på canadierne – men 
også lidt på det danske hold😊. I efteråret besøgte vi vores lokale sejlmager UK Sails i Humlebæk for vi 
blev introduceret til et moderne sejlloft. 
 
Vores nye grill er en stor succes og har i hele sæsonen sikret diverse lækkerier efter træning eller bare for 
hyggens skyld. 
 
Pejlemærker for 2022 
Udover opbygning af en Laserafdeling med 11 joller og integrering af Aphrodite i sejlerskolen havde vi to 
store pejlemærker. 
 
Vores indsats for at komme med i Elite- og Talent Center Øst (ETØ) i samarbejde med Team Danmark, 
Dansk Sejlunion, KDY, Hellerup Sejlklub, Gentofte og Fredensborg kommuner har båret frugt.  
I april kunne vi fejre den officielle indvielse med taler fra borgmestrene fra Feredensborg og Gentofte 
Kommunen,  formanden for Dansk Sejlunion, og tilsvarende for Fritidsudvalget. En flot dag med mange 
deltagere og en dag hvor jeg var særlig stolt. Vi er gået fra at være en breddeklub til nu at være en 
breddeklub med en elite- og talentafdeling med fokus på fremtidens OL-atleter. Det har vi brugt næste 4 
år på at få på plads.  
Lige nu er én af vores deltagere på ungdomslandsholdet og 4 er på udviklingslandsholdet.  
 
Jeg tænker det er få, der har overset vores nye klubbåd, en Beneteau Sense 43 fra 2014 med næsten alt i 
udstyr. Vi har brugt flere år på at skaffe finansiering og finde den rigtige båd. Det er vi lykkedes med.  
 
Vi samarbejder med Dansk Idrætsforbund (DIF) om den praktiske gennemførelse af aktiviteter under 
Soldaterprojektet i Østdanmark. DIF Soldaterprojekt arbejder for at skabe trygge træningsfællesskaber for 
veteraner i danske idrætsforeninger.  
Ligeledes vil vi udvide vores tilbud til fysisk handicappede der kan komme til at dyrke para-sejlads i et 
fællesskab med ligestillede. Vi har her et samarbejde med Parasport Danmark. 
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Der er vist ingen der kan være i tvivl om, at vi både er en stor og en meget aktiv sejlklub ikke bare i Nivå 
men  i hele Fredensborg Kommune. Vi har nogle skønne omgivelser og faciliteter som vi skal værne om og 
bruge flittigt. Vi har klubmateriel udover det sædvanlige og en medlemsskare der spænder meget bredt 
både i alder og interesse. Det skal vi også passe på. 
 
Det er altid rart at kunne klappe sig selv på skulderen, men det er endnu bedre når andre gør det. I 2022 
fik vi tildelt Dansk Sejlunions Klubudviklingspris som anerkendelse af vores mangeårige indsats for 
windsurf og i november blev vi tildelt årets Fredensborg Kommunes foreningspris 2022, vi blev udvalgt 
blandt 130 andre dygtige foreninger i Fredensborg Kommune. 
 
Som Soma Mayel bla. sagde i sin motivation for prisen: 
 
”– I hører til blandt de store foreninger i kommunen med jeres over 600 medlemmer i alderen 8 til +80 år. 
I har derudover et fantastisk hold af 70 frivillige ildsjæle, som forestår den teoretiske og praktiske 
undervisning af medlemmerne. Respekt! I er med andre ord en stor og aktiv breddeklub i Fredensborg 
Kommune. Nok har I fokus på bredden – men I har så sandelig også elite- og talentudvikling. Nivå 
Bådelaug blev derfor i år også en del af Team Danmarks Elite- og træningscenter” 
 
Jeg kan kun sige ”Det er nemt at være stolt af Nivå Bådelaug”. 
 
Jeg er imponeret over den indsats der er lagt i, at skabe én af de mest aktive sejlklubber i Østdanmark. 

Tusind tak til alle frivillige ildsjæle.  
Uden jer var det ikke sket – Tak 
 
Husk, der er altid brug for flere ildsjæle med eventyrblod i årene. Kom og vær med til at skabe glæde til 
gavn for alle i Nivå Bådelaug. 
 
Med sejler-surferhilsen 
 
Michael 
Formand Nivå Bådelaug 
Bestyrelsesmedlem Dansk Sejlunion 


