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Nivå Bådelaug:

Formand Michael Rasmussen
formanden@nivaabaadelaug.dk 

Næstformand Michael Gudmandsen
Nformanden@nivaabaadelaug.dk

Kasserer Per Amby
regnskab@nivaabaadelaug.dk 

Bestyrelsesmedlemedlemmer:
Frederik Sommer
Jesper Møller Hansen
Bjørn Ølgaard
Lars Holm Petersen
bestyrelsen@nivaabaadelaug.dk

Suppleanter:
Michael Høybye Nielsen
Steen Buck Hansen

Handicapudvalg: 
handikap@nivaabaadelaug.dk

Kapsejlads og Seniorudvalg:  
Bjørn Ølgaard
kapsejlads@nivaabaadelaug.dk

Optimistudvalg: Michael Høybye Nielsen
optimist@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskoleudvalg: Per Henning
sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

Surfudvalg: Steen Buck Hansen
surfer@nivaabaadelaug.dk 

Sikkerhedsbåde: Brian Habekost
Sikkerhedsbaade@nivaabaadelaug.dk

Webmaster: Glen Oxfeldt  
webmaster@nivaabaadelaug.dk

Redaktør af NB-Nyt: Morten Galatius
NB-Nyt@nivaabaadelaug.dk

Næste udgave forventes kort efter sæ-
sonstart 2021. Indlæg og gode ideer til 
NB-Nyt er ALTID velkomne.

Besøg os på:

www.nivaabaadelaug.dk 

www.facebook.com/NivaaBaadelaug/

Instagram: nivaabaadelaug

NB: Vi tager forbehold for sprogbøffer, 
kommafejl og andre sjove og spøjse 
stavefejl.
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Formanden har ordet 

Kære alle

Så er det blevet efterår og sæson 2020 lakker mod 
enden.

2020 vil forhåbentlig blive husket for mange gode 
eventyr på vandet. Men det bliver også året hvor 
Corona/Covid-19 fik sat sit præg og stadigvæk gør 
det både i samfundet og i vores klub.

Forårets udmelding fra myndighederne og idrætsor-
ganisationers fortolkninger gjorde det næste umu-
ligt at gennemføre vores aktiviteter.

Men husk det umulige klarer vi med det samme, mi-
rakler tager lidt længere tid.

Jeg tror det er én af de få gange i klubbens historie 
at vi har måtte udsætte generalforsamlingen. Hel-
digvis lykkedes det os at gennemføre den på forsvar-
ligvis i september måned, lige inden, at der igen be-
gyndte at ske en opblusning af smittede (referat fra 
generalforsamling finder du på vores hjemmeside:
https://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/Show-
ContentPage.aspx?ContentPageID=226.

Efter en prisværdig indsats fra alle ildsjæle og en 
god portion fleksibilitet fra alle deltagere så kom vi i 
gang med kun en lille forsinkelse. Vi fik indkøbt sprit 
og sæbe samt udarbejdet retningslinjer for gennem-
førelsen af aktiviteter og vi fik udnyttet det fantas-

tiske vejr i foråret og den tidlige sommer.

Juli blev en mere traditionel pose blandede bolsjer, 
dog med masser af vind til dem der sætter pris på 
dette.

I forsommeren deltog vi fællesarrangement med 
Eskadresejlads på Øresund sammen med de øvrige 
øresundsklubber. Det var i god tråd med vores eget 
projekt om flere hvide sejl på Øresund.

Vi har fået revitaliseret vores jollesejlads for ung-
dom, vi fik gennemført teoretisk og praktisk prøve 
i duelighedssejlads, kapsejlads kom i gang efter at 
vi fik lov til at være mere end ti personer på start-
linjen. 

Både Kølbåd og Surf har fået gennemført klubme-
sterskaber til stor fornøjelse for de deltagende.

Jeg kan kun opfordre alle til at deltage i vores klub-
kapsejlads uanset hvilken form. Kapsejlads træner 
sejladsmæssige færdigheder, som alt andet lige, 
også fremmer sikkerhed og glæden ved sejlads. 

Vores talentudvikling for unge sejlere i Surf er også 
skudt i gang med økonomisk støtte fra forskellige 
fonde og et trænersamarbejde med KDY. Sejlersko-
len har også startet Y3 op.

https://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=226
https://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=226
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Vi fik også gennemført en klubdag hvor ca 20 med-
lemmer brugte en lørdag på oprydning, malerarbej-
de, nyt stativ til joller og meget mere. Når vi er så 
mange så sker der noget.

Efterfølgende fik vi også spist Jespers Porchetta til 
vores grillaften som vi afholdte på Lagunens terras-
se.

Vi har løbende været i dialog med kommunen for 
dels at få indsigt i de beslutninger der ligger bag an-
skaffelse af broer, kran og trapper, dels er det også 
vores ønske at få ryddet ”skibskirkegården” på par-
keringspladsen ved Lagunen. Vi håber snart at vi får 
en afklaring.

Som markering af sæsonafslutning 2020 har vi halet 
standeren ned. Der var et fint fremmøde og vejret 
var på vores side. Per Frost og Kristian Hegaard fra 
Fredensborg Kommune mødte også op, og det er 
jo altid hyggeligt. Lagunen sponserede varm suppe 
som man kunne nyde samtidig med at Jolle og Surf 
fortalte om deres aktiviteter.

Der er heldigvis masser at tage sig til i vintersæso-
nen. 

For de friske er der mulighed for at deltage i Nivå 

Vintercup med vores J/80. Find en besætning og 
meld jer til. Det kan også være deltagelse i naviga-
tion eller tilsvarende teoretiske kurser.

Der er vil være klubhygge om fredagen men vi mang-
ler hjælpere til på skift at stå for det praktiske
Husk at der søndag d. 10.januar vil være Nytårskur. 
Nærmere vil tilgå. Og så er der hele seniorprogram-
met med tirsdagsfrokost og foredrag.

Som noget nyt vil jeg gerne indføre en introaften for 
nye medlemmer i 2020 hvor vi kan tale om løst og 
fast omkring klubben. Der vil tilgå besked direkte.

Endnu en gang vil jeg gerne sige tak til alle der var 
med til at få det til at lykkedes i 2020, til gavn for 
Nivå Bådelaug. Jeg ønsker alle en god vintersæson 
og håber vi ses i klubhuset til forskellige arrange-
menter. Støt op om disse, mød din klubkammerat og 
lær noget nyt.

Med Sejler-Surfer hilsen

Michael

PS: Alle arrangementer er underlagt eventuelle 
restriktioner, der må blive pålagt af myndigheder 
grundet Covid-19.
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Lørdag den 24. oktober var der standernedtagni-
ning i Nivå Bådelaug. Formand Michael bød vel-
kommen til de fremmødte - blandt dem Per Frost 
og Kristian Hegaard fra Fredensborg Kommune, og 
takkede for en god sæson - trods Corona.

Det er altid vemodigt at afslutte en sæson, men 
Michael understregede, at Nivå Havn ikke kommer 
til at ligge øde i vintermånederne. Vi ser derimod 
frem til flere fredagsbarer, vintersejlads, Y3-under-

visning, seniorarrangmenter, musik i Lagunen med 
mere.

Per Henning delte efter Michaels tale duelighedsbe-
viser ud til en række glade sejlere, der nu  endnu 
højere grad er klar til livet på vandet, standeren 
blev taget ned og de fremmødte blev trakteret 
med dejlig varm suppe i det begyndende efterår.

Foto: Morten Galatius

Standernedtagning den 24. oktober

Husk fredagsbar ... hygge på afstand 
11.12, 10.1 (Nytårskur), 22.1, 5.2, 19.2, 5.3, 19.3, 2.4

(dog med forbehold for Covid-19)
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Ved årsskiftet 2019/20 blev der taget endnu et 
initiativ i Nivå Bådelaug – seniorfrokoster og senior-
ture. Formålet var at give flere tilbud til klubbens 
seniorer gennem foredrag, frokoster og sejlads.

Planen var og er fortsat, at den anden tirsdag i 
hver måned undtagen juli skal være seniordag. 
Covid-19 gjorde det umuligt at gennemføre det 
fulde program, men det lykkedes før landet blev 
lukket ned at gennemføre tre seniorfrokoster i 
januar, februar og marts. 

Ved seniorfrokosten i februar holdt havnefoged 
Linda Krogsgaard et informativt og inspirerende 
foredrag om baggrunden for og gennemførelse af 
den forestående renovering af havnen og ved se-
niorfrokosten i marts introducerede Bjørn Ølgaard 
til et nyt initiativ – Sejlermatch. 

Efter sommerferien lykkedes det at gennemføre to 
seniorture. Den første gik til Råå, hvor vi besøgte 
det lokale museum. Ved besøget havde vi Mona 
Green som guide, der fortalte inspirerende om Råås 
historie og samspillet på tværs af Øresund gennem 
flere århundrede. Efter museumsbesøget spiste vi 
frokost på Ankarat i Råå Marine. Vi kom tilbage til 
Nivå efter en god dag på Øresund og i Råå. 

Den anden seniortur gik til Helsingør og udstillingen 
om Troels Kløvedal på Søfartsmuseet. Her blev vi 
introduceret til udstillingen af museumsinspektør 
Benjamin Asmussen og herefter gik turen rundt i 
museet med afsluttende frokost i museets café. 
Grundet en særdeles dårlig vejrmelding beslutten-
de vi os til at køre til Helsingør. Det viste sig efter-
følgende, at vi med lethed kunne have sejler frem 
og tilbage. Dette som en kommentar til de usikker-
heder, vejrmeldinger altid er behæftet med. 

Seniorfrokoster- og seniorture
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Seniorfrokoster- og seniorture I oktober gennemførte vi vinterhalvårets første se-
niorfrokost, hvor nu havnefoged John Vestergaard 
Hansen orienterede om den kommende bådoptag-
ning og den fortsatte renovering af havnen. 

I skrivende stund er senioraktiviteterne igen lukket 
ned på grund af Covid-19, men det er vores håb, at 
vi kan starte op igen efter nytår. 

Programmet for det kommende års senioraktivi-
teter kan findes på Nivå Bådelaugets hjemmeside 
under senior, ligesom der løbende vil blive hængt 
plakater op på materielskuret. 

Vi håber, alle kommer helskindet ud af Covid-19 og 
ser frem til en god seniorsæson i 2021. 

Alle ønskes en god jul og et godt nytår 

Hans Ole, Kjeld ”Bright Angel”, Poul ”Bentic” og 
Pelle ”Schuzz” 

(Fotos: Hans Ole Skovgaard - fra Råå, fra første se-
niorfrokost og et yndigt billede af Poul, der fik lov 
til at prøve Troels Kløvedals ikoniske badebukser)

Grundet det stigende smittetal og de dermed skær-
pede restriktioner har vi besluttet at aflyse senior-
frokoster i november og december, men krydser 
fingre for, at vi kan komme i gang igen i januar. 

Seniorfrokosterne vil blive afholdt i klubhuset og 
prisen vil være omkring 200 kr. pr. kuvert plus drik-
kevarer.
Vi vil bestræbe os for, at der i forbindelse med hver 
seniorfrokost er et underholdende eller oplysende 
indslag. Gode forslag modtages gerne.

Følg med på NBs hjemmeside under senior for at 
se, om der er ændringer.

Planlagt program:

SENIORFROKOST TIRSDAG 12. JANUAR 2021 13:00
SENIORFROKOST TIRSDAG 9. FEBRUAR 2021 13:00
SENIORFROKOST TIRSDAG 9. MARTS 2021 13:00
SENIORFROKOST TIRSDAG 13. APRIL 2021 13:00

Kjeld, Hans Ole, Pelle & Poul

Seniorprogram for efterår-vinter 2020/21
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Foil, foil, foil
I Nivå er ambitionerne tårnhøje, når der bliver talt 
windsurf og foil - information om dette er tidligere 
sendt ud via mail til klubbens medlemmer og kan 
findes på vores hjemmeside under Surf/Undervis-
ning/Foil - https://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/
cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=298.

I sensommeren lagde Nivå vand og land til flere Foil 
Clinics med fokus på både teori og praktisk sejlads.
Der blev afholdt 8 træningsdage fordelt over 4 
weekender.

Aktiviteterne er opstået i et samarbejde mellem 
Dansk Sejlunion, DBO, KDY Rungsted og Nivå Surf 
og har haft til formål at tilbyde målrettet kapsej-
ladstræning på foil for alle i og uden for Danmark.

I weekenden 22.-23. august blev den 3. camp af-
holdt. Her var campen orkestreret af den erfarne 
sejler Markus Bay. 4. og sidste camp blev afholdt 

i Nivå den 12.-13. september med deltagelse af 
gengangere og nye sejlere. Nivå Surfklubs erfarne 
windsurfere Trine Bentzen, Frederik Sommer, m. fl. 
har stået for en del af undervisningen.

”Progressionen hos hver enkelt sejler har været 
tydelig fra gang til gang og især hos pigerne er det 
tydeligt at se, at træningsindsatsen har fået en 
spand kul i år,” fortæller en glad Frederik, der har  
været primus motor for afholdelse af de omtalte 
camps.

Hvis du har lyst til at høre mere om foil, så tøv ikke 
med at kontakte Frederik Sommer eller Steen Buck 
fra Nivå Surf.

Tekst: Morten Galatius
Foto: Morten Galatius/Jan Nielsen

http://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=298
http://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=298


Side 9

Foil, foil, foil
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Energiske frivillige fra Nivå Bådelaug stod igen i juli 
for gennemførelsen af Sommersjov i samarbejde 
med Fredensborg Kommune i Nivå Bådelaug. 

I år var programmet udvidet til 2 uger med masser 
aktiviteter, hvor flere end 60 børn og unge fik dejli-
ge vandsportsoplevelser i Nivå Strandpark.

I første uge blev 48 juniorer fordelt på 4 hold med 
fuld aktivitet i 5 dage og i anden uge var 18 til-
meldt i 3 dage.

Der blev sejlet kajak, optimistjolle, windsurf, SUP, 
hygget, pjattet, der blev leget boldspil og fangeleg 
på SUP-brædder og et stort hit var ikke overrasken-
de sejlads gummiringe trukket af RIB’en til stor 
underholdning for deltagere, tilskuere, med flere.

Der ligger en meget stor indsats bag planlægnin-
gen, og så meget desto større er tilfredsheden ved 
at se en masse glade og trætte unger efter endt 
forløb - og var de voksne trætte, gæt selv ... 

Vi glæder os MEGET til at byde endnu flere børn og 
unge velkommen til SOAK 2021.

Nivå Bådelaug har ildsjæle, grej og faciliteterne til 
at skabe de perfekte og sikre rammer for arrange-
menten. En stor tak til de frivillige som gjorde det 
muligt - bl.a. Veronika Perko (+ kæreste), Peter 
Grønberg, Henrik Hagen, Frederik Sommer, Per 
Amby, Steen Buck, Oliver Walbum, Michael Rasmus-
sen, Erik Kragh Lauridsen, Julie Høybye Sølling og 
Morten Galatius.

Tekst og foto: Morten Galatius

SOAK 2020 - sommerens sjoveste uger
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SOAK 2020 - sommerens sjoveste uger
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Den 11. oktober blev der afholdt informationsmø-
de om yachtskipper 3 uddannelsen i Nivå, vinteren 
2020/21.

Yachtskipper af 3. grad er en videregående teore-
tisk uddannelse for fritidssejlere. Her lærer du om 
navigation, søvejsregler, sømandsskab og søsikker-
hed, meteorologi, søret, vagttjeneste samt sejlad-
splanlægning.

På mødet den 11. oktober blev der gennemået tids-

plan, indhold og praktik for Y3-forløbet, som denne 
vinter sker i samarbejde mellem Nivå Tursejlere og 
Nivå Bådelaug.

Kontaktpersoner er: 

Nivå Tursejlere: Poul Erik Jensen, castellajensen@
gmail.com

Nivå Bådelaug: Per Henning, sejlerskolen@nivaaba-
adelaug.dk

Tag dit Yachtskipper 3 bevis i Nivå

Hvis du overvejer at tage duelighedsbeviset til sej-
lads, så er det måske nu du skal slå til. 

Nivå Baadelaugs Sejlerskole giver mulighed for 
at tage den teoretiske del af duelighedsbeviset i 
Oasen i vores klubhus med undervisning lørdage og 
afsluttende eksamen i april måned.

Der er undervisningsstart lørdag den 27. februar og 
tilmeldingsfrist søndag den 31. januar.
 

Tilmelding sker på klubbens hjemmeside:

https://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/Even-
tOverview.aspx

Husk .. først til mølle ..

Kontaktperson er: 

Nivå Bådelaug: Per Henning, sejlerskolen@nivaaba-
adelaug.dk

Teoretisk duelighedbevis  - tag det til vinter i Nivå

http://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx
http://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx
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Fra Danmarks bedste windsurfskole  - tak for en dejlig sæson
Årets sæsonstart var tydeligt præget af Corona med 
opdeling af undervisningsholdene i mindre grupper 
af max 10 personer - i vandet og på land, tydelig 
afmærkning af undervisningsområdet på land med 
kæderafspritning, vask af udstyr, med mere. Vi føl-
ger naturligvis myndighedernes råd og regelsæt og 
politiet patruljerede da også jævnligt for at se, at 
alt foregik korrekt ... Coronastyle.

Trods Corona fik vi gennemført endnu en super sæ-
son med masser af glade elever - børn som voksne 
- og gennem sæsonen blev myndighedernes regler 
lempet, hvilket gjorde alt lettere.

”Ret dig op, skyd hoften frem, kig den retning du 
sejler, stå som et syvtal, hænderne tættere på hin-
anden - nej ikke så tæt, du ved godt du skylder 
cookies, husk redningsvesten, behandl nu udstyret 
pænt, bred fodstilling betyder ikke at dine fødder 
skal stå en meter fra hinanden, jibes, tags, bomnin-
ger, vendinger, clue first, KONA, slalom, funboards, 
Simmer, Starboard, vindøjet, gå tæt til vinden, fal-
de af, 5-3 mm, 5-5 mm, 7,8 m, 8,6 mm, 120 l, 138 l, 
10 M-S, YR.NO, RIBs ...” - hver sport, sit sprog.

Der er megen viden, der skal proppes i hovedet - 
og ikke mindst ”rygraden” på vores elever. Heldigvis 
har Nivå Bådelaug en entusiastisk flok instruktører, 
der alle har været gennem Dansk Sejlunions kurser 
og som glæder sig over at give deres viden videre på 
den bedst mulige måde. 

Husk, at vi som instruktører med glæde tager imod 
forslag, ønsker og konstruktiv kritik for at gøre vo-
res (frivillige) arbejde endnu bedre. Hvis du som 
elev ønsker lidt mere ”opmærksomhed”, så tøv ikke 
med at hive fat i dine instruktører. I alle tilfælde ser 
klubbens instruktører frem til at byde velkommen til 
foråret 2021 med masser af energi, fokus på sikker-
hed, indsigt, teknisk kunnen og ikke mindst en evne 
til at få klubbens elever til at RYKKE på vandet. 

Vi forventer igen i 2021 at have undervisningshold 
tirsdage, onsdage, torsdage, lørdage - plus det løse 
med blandt andet ”Sikker Surf” for de ”selvhjulpne” 
om søndagen. Vi GLÆDER os til at se jer.

Tekst og foto: Morten Galatius

Husk
Julesurf den 24. december
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Når man siger farvel til ens sidste sejlbåd

En gang imellem sker der noget i ens liv, som får 
en til at standse op og tænke over tingene, hvad 
ligger bagud og hvordan ser man ind i fremtiden.

Nils Christian: ”Jeg har været medlem af NB i ca. 
44 år. Har været ejer eller medejer af 9 sejlbåde 
på fra 17 til 42 fod. Da min makker Jens Hald og 
jeg i 1976 sejlede vores splinternye Skipper 17 ind 
i Nivå havn, så området sandelig helt anderledes 
ud end i dag. Indsejlingen lå i den nordlige ende af 
lergraven nogenlunde der hvor signalmasten står i 
dag og bådpladsen var ved skrænten op til strand-
vejen, hvor en nedslået pæl markerede ens plads. 
Agterfortøjningen var en spand fyldt med beton. 
Indsejlingen sandede altid til om efteråret hvilket 
vanskeliggjorde indsejlingen. Heldigvis havde den 
lille Skipper 17 sænkekøl, så med dem oppe stak 
den kun ca. 30 – 40 centimeter, men selv da skete 
det at vi måtte stige fra borde og skubbe båden ind 
på det dybe vand i lergraven. Siden er der som be-
kendt sket meget med havnen og Nivå Bådelaug.” 

Paul: ”Jeg har været medlem af NB siden midten 
af 70’erne. Jeg har haft få men længerevarende 
bådbekendskaber. Det startede med en Jaguar 22 
i lergraven. Med kølen hejst op under båden stak 
den 50 cm. Da Nivå Havn blev etableret blev det til 
en Accent 22, og sidste båd blev Grinden Partout, 
som senest havde tre skippere, Jann, Nils Christian 
og Paul.” 

Med en gennemsnitsalder på 80 blev det efter man-
ge og tunge overvejelser besluttet at sætte vores 
gode skib Partout til salg, hvilket i sommeren 2020 
førte til et salg til en ung mand på 48 fra Sydsjæl-

land. Lasse som køberen hed, havde meget lille 
eller ingen sejlerfaring, så et led i salgsaftalen var, 
at Paul og Nils Christian skulle holde sejlerskole for 
Lasse i sensommer og efteråret. 

Det viste sig, at Lasse var en så dygtig og lærenem 
elev, at vi anså ham for rimeligt udlært i søvejs-
regler og bådhåndtering, at vi besluttede at sejle 
Partout til sin fremtidige havn i Kalvehave.

Søndag den 30. august sejlede Partout for måske 
sidste gang ud af Nivå havn med skibsreder Lasse 
og gasterne Paul og Nils Christian med kurs mod 
syd. Det var en underlig følelse for sidste gang at 
sejle ud fra F19.  Vinden var næsten ikke eksiste-
rende og bortset fra et kvarters tid, hvor sejlene 
blev luftet, blev den 44 år gamle 10 hestes Buch 
motor sat på hårdt arbejde. Vi havde regnet med 
overnatning i Dragør eller Bøgeskov, men den gam-
le motor klarede det så fint at vi ankom til Bøge-
skov omkring klokken 19.

Mandag morgen skinnede solen og vinden var frisk 6 
til 8 m/s fra NØ. Ud af havnen og op med spileren. 
Fantastisk sejland rundt om Stevns Klint og videre 
over Fakse Bugt, og stadig med Lasse ved roret. 
Vinden holder og vi nærmer os Bøgestrømmen. 

En mærkelig fornemmelse at tænke på, at det 
nok er sidste gang man sejler gennem det smukke 
farvand. Vi kommer gennem Bøgestrømmen uden 
grundstødninger, den gamle Grinde klarer det godt, 
mon den ved hvad der er ved at ske. Vi kan se Møn-
broen og har Nyord til bagbord. Kalvehave ligger 
forude.

      Partout i Nivå Havn
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På de sidste dråber diesel tøffer vi ind i Kalvehave 
Havn og mindes dagene under Sjælland Rundt i 
1984 hvor vi søgte nødhavn netop der.

Lasse har fået plads nr. 144 og efter lidt søgen 
finder vi pladsen og får fortøjet. Tømmer båden for 
personligt udstyr, det er en mærkelig fornemmelse 
at det nu endegyldigt er slut. Vi går i land og giver 
Grinden Partout nu af Kalvehave et klap og siger 
tak for mange dejlige timer. Et sidste blik tilbage 
da vi går ind ad broen. Pauls kone Mirja har lovet 
at hente os i Kalvehave.

Tilbage i Nivå. Vi savner kapsejladsen om onsda-
gen, men der har været mulighed for at sejle med 
på andre både når de manglede gaster. Det er 
meget sjovt at sejle i andre både og mærke for-
skellen.  

Det er nu blevet efterår. Vi skal ikke ligge i kø ved 
mastekranen og vente på at den bliver ledig. Vi 
skal ikke have bådstativet klar og vente på at Rene 
skal komme. Vi skal ikke vaske båden, vinterkon-
servere motoren, montere stativ, og pakke båden 
ind i presenning. Mon Lasse nu også husker det 
hele. Hvis han er i tvivl om noget kan han jo bare 
ringe, så kommer vi og hjælper ham. Bare han nu 
passer godt på den gamle båd.

Når man ikke har båd så når man andre ting. Haven 
er blevet vinterklargjort som aldrig før og huset er 
blevet efterset og tagrenderne renset. Ja der er nu 
også fordele ved ikke at have båd. 

Når man er bådløs, så er det godt, at der i NB er 

arrangementer for seniorer, månedsfrokoster og 
fælles sejladser med de både, hvor seniorskipperne 
endnu ikke har lagt op. Så hvis I ser os på havnen, 
så er det fordi søen og havnen stadig drager os.    

Tekst og foto: 
Paul Rochat og Niels Christian Berggren

      Partout i Kalvehave 

      De gamle skippere forlader Partout
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Klubmesterskab 2020 - sejlads
Den 30. september kunne Bjørn Ølgaard på vegne 
af Nivå Bådelaug overrække præmie til årets klub-
mester i onsdagsmatch. 

Stort tillykke til Per Henning og besætning, der 

gennem sæsonen har sejlet forbilledligt.

Vi glæder os meget til at genoptage sejladserne i 
2021.

 
Husk 

Generalforsamling i NB i marts 2021
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Klubmesterskab 2020 - sejlads Arbejdsdag i Nivå Bådelaug
5. september var der arbejdsdag i Nivå Bådelaug. 
Mange var mødt op for at give en hånd med og der 
blev malet stakit og NB skilt, slået græs, trimmet 
buske, sat rullegardiner op, ryddet op i juniorhus, 
bygget nyt jollestativ, 2 ture gik til genbrugsplad-
sen med affald. 2 ture gik til Trælast/byggemarked 
og meget mere. 

Alt sammen takket være en masse ildsjæle. 

Om aftenen mødte mange op til lækker mad - tra-
ditionen tro lavet at Jesper Møller, vin sponseret af 
Lagunen og i godt selskab med andre af klubbens 
medlemmer.
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Sejlerskoleelever fejrer duelighedsbevis
Corona betød i foråret, at Sejlerskolens elever 
måtte vente et par måneder på at gå op til duelig-
hedsprøven. 

Den 23. og 24 august fik eleverne endelig mulig-
heden for at gå op til den teoretiske prøve og alle 
bestod.
Den praktiske prøve blev gennemført den 28. sep-
tember i kraftig blæst og store bølger, så instruktø-
rerne valgte at sejle med rebede sejl. 

Også her bestod alle sejlerne og det er en fornøjel-
se, at kunne ønske dem tillykke med duelighedsbe-
viset.

Nyt om havneprojektet



Side 19

Sejlerskoleelever fejrer duelighedsbevis Nyt om havneprojektet
NB er fortsat aktiv i samarbejdet med kommunen 
om havneprojektet. Der er nu oprettet et bådeje-
rudvalg med repræsentanter fra Nivå Bådelaug, 
Tursejlerne, Sejlcenteret og Fritidsfiskerne, hvor 
bådejere bidrager med viden, så kommunen kan 
etablere velfungerende løsninger til os med nye 
broer, trapper, bådkran, vaskeplads og bådvogn. 

Trapper
Bådejerudvalget har overfor driftsbestyrelsen 
delt vores erfaringer med de nye trapper. Mange 
trapper er mangelfuldt monteret, så de vipper. 
Trapper med 4 trin fylder meget på broerne. Nogle 
bådejerne synes trapperne er for stejle. Planen er 
at afprøve idéer i løbet af vinteren, så forbedrede 
modeller kan være klar til foråret samtidig med 
den nye Bro D. Bådejerudvalget arbejder desuden 
på at få reduceret priserne på trapperne.

Nye broer
Bådejerudvalget har drøftet sæsonens erfaringer 
med E- og F-broerne med kommunen. F.eks. al-

ternativer til de store stolper midt i broerne, som 
fylder ret meget på de relativt smalle broer. D-bro-
en udskiftes her til vinter og er allerede i produkti-
on, så den kommer til at ligne E- og F-broerne. Men 
måske udformningen af A-broen kan justeres.

Kran og bådvogn
I den kommende vinter etableres bådkran og vaske-
plads. Bådejerudvalget kommer med anbefalinger 
ift. placering af kran og vaskeplads samt arbejds-
gangen med håndtering af bådene ved optagning og 
søsætning.  

Alt i alt er havneprojektet godt på vej, selvom 
det er forsinket. Det siger sig selv, at der er man-
ge detaljer, som skal på plads, inden projektet er 
færdigt. Fra NB’s side fortsætter vi samarbejdet 
med kommunen, og som medlemmer er I meget 
velkomne til at dele jeres erfaringer og komme 
med forbedringsforslag. 

Tekst og foto: Bjørn Ølgaard
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Spækhugger DM - sølv til Nivå-sejler
I weekenden 22.-23. august blev der for Spækhug-
gerne afholdt Open DM. Hellerup Sejlklub stod for 
årets stævne.

Vores ”egen” Brian Bøjland Habekost hentede sølv. 

Et stort tillykke til Brian og besætning, der udover 
Brian var skipper Simon Østergaard fra KDY og gast 
Jonas Funk fra Egå Sejlklub.

 
Husk

Standerhejsning i april 2021 - og vi glæder os

Sejlads i trygge rammer- handicapsejlerne
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Spækhugger DM - sølv til Nivå-sejler Sejlads i trygge rammer- handicapsejlerne
Takket være vores superseje, frivillige skippere har 
det, trods Corona, været muligt for handicapsejler-
ne, at nyde en hel sæson under trygge forhold. Vi 
glæder os altid til, at komme ud og sammen med 
skipperne sætter vi ambitionsniveauet. 

Vi er pt. 9 sejlere, 4 skippere samt afløsere, men vi 
kan sagtens bruge flere. Vi kunne rigtig godt tænke 
os, at der var skippere nok til at sejle 2 ugedage, så 
alle har mulighed for, at komme på vandet 1 gang 
om ugen i sæsonen. Er det noget for dig, fast eller 
afløser, så kontakt Nivå Baadelaug (se side 2). 

Vi er blevet venner med handicapsejlerne i Sejlklub-
ben Sundet i Svanemøllen. Nogle af os besøgte dem 

og deres skippere, og prøvede, at sejle i deres mi-
ni-12ere. 

Det var en meget stor oplevelse for os alle, at prø-
ve, at være alene i båden og dermed sin egen skip-
per. Enkelte fik griller efter det besøg og ville selv 
være skipper på vores egne Olsen Twinbåde. 

Se billeder. Vi har inviteret Svanemøllen til at besø-
ge os næste år og sejle i vores både.

Tekst: Vibeke Pagh



Side 22

Klubmesterskab 2020 - windsurf
Windsurferne afholdt klubmesterskab den 26. 
september. En aktiv og hyggelig dag på vandet blev 
fulgt op af hotdogs fra grillen - serveret Coro-
na-style med behørig afstand, afspritning med 
mere.

I Steen Bucks fravær overtog Jesper Schadt det 
vigtige hverv som stævneleder godt bistået af et 
par modige sekundanter, der venligt men bestemt 
fik deltagerne gennem en pæn stribe sejladser. 

Som ”ny i gamet” mærker man det store pres 
fra de deltagendes side ... Der skal råbes højt og 
diverse meldinger fra stævnelederne skal komme 
snorlige - alternativt skorter det ikke på mange sjo-

ve og kreative bemærkninger fra folk på vandet :-). 

Super hyggeligt og endnu et godt mesterskab afvik-
let i Nivå i god vind og i godt selskab.

Vi håber på endnu flere deltagere i efteråret 2021.

Årets klubmester blev Per Brodam. Lars Holm 
Petersen blev 2’er efterfulgt af Ida Schmock på 3. 
pladsen.

Vedlagt et par stemningsbilleder fra årets stævne.

Tekst og billeder: Morten Galatius
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Klubmesterskab 2020 - windsurf
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Hvis du savner litteratur relateret til sejlsport,
så kig op på første sal oven over Lagunen. Vi har 
samlet et helt lille skibsbibliotek til brug for klub-
bens medlemmer.

Hvis du har sejlrelaterede bøger, som kunne være 
et godt supplement til vores voksende samling, er 
du naturligvis mere end velkommen til at bringe 
dem til klubben.

Læs om sejlads
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Støt op om miljøet
Uanset om du er Havvogter, bakker op om Plastic 
Change, Oceans Watch og hvad der ellers findes af 
gode initiativer, så hjælp os med din miljøbevidst-
hed - ikke mindst når det gælder havmiljøet og 
vores nærmiljø i og omkring Nivå Havn.

Ryd op, smid affald hvor det skal være, vær be-
vidst om genbrug, brugen af plast, med mere, og 
bak gerne op om nedenviste slogan. Vi har alle et 
ansvar og ikke mindst stor glæde af et godt miljø.

 
Husk 

Åbningsstævne i første weekend af maj 2021
KONA - Foil - Slalom

(DBO Generalforsamling lørdag aften)
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iFoil på det olympiske program

En glædelig nyhed for mange windsurfere - iFoil
er kommet på det olympiske program fra OL 2024.

Windsurf-entusiaster verden over har i flere år kæm-
pet for at en ny klasse skal repræsentere windsurf-
sporten ved OL. Det er lykkedes og når OL afholdes i 
Paris i 2024, hedder klassen iFoil.

Det er den retning sporten bevæger sig, og Nivå Bå-
delaug skal også have det nye udstyr til klubben. 

Til det har vi brug for økonomisk støtte. Prisen for 
et komplet sæt ligger på ca. 65.000 kr. Udstyret kan 

bruges ved danske stævner, NM, VM - og hvem ved 
om ikke skal lykkes for en eller flere af vores dygtige 
sejlere at repræsentere Nivå Bådelaug og de danske 
farver ved OL 2024. Målet er 4 sæt i 2020 og 4 sæt 
mere i 2021 - fordelt på men, women og youth.

Hvis du har kendskab til potentielle fondsmidler, så 
kontakt endelige bestyrelsen/ instruktørgruppen.

Læs mere om brættet på https://bit.ly/2Codlvz.

Tekst: Steen Buck

https://bit.ly/2Codlvzhttp://
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Husk

Musik i Lagunen - live 

Andreas byder gennem vintersæsonen velkommen 
i Lagunen både frokost og aften. Byd kæresten, 
konen, manden, familien, med flere på god mad i 
maritime omgivelser og som take-away. Henover 

vinteren vil Lagunen ogsåbyde velkommen til live 
musikoplevelser.

Følg med på http://restaurantlagunen.com/

Nyd din frokost eller aftensmåltid i Lagunen
- Andreas venter med godt til ganen

Nivå Havn, Nivå Strandpark 19, 2990 Nivå, Tlf. 4914 6611, restaurantlagunen.dk

Bestil på

49146611
Telefonen er åben fra kl. 11

følg os /Lagunen.nivaaTake awaya La CaRTe Nivå Havn

JULEFROKOST TAKE AWAY
Gammeldags modnet julesild

Rødspættefilet (steg selv)

Gravad laks

Hjemmerøget and

Rilette af gris

Vesterhavsost

Ris a la mande m. kirsebærsauce

pr. couv. min. 4 pers. 229,-

JULEFROKOST I LAGUNEN
1. SERVERING

Gammeldags modnet julesild • Rødspættefilet • Gravad laks

2. SERVERING
Hjemmerøget and • Rilette af gris • Vesterhavsost

3. SERVERING
Ris a la mande m. kirsebærsauce

pr. couv. 299,-
NYTÅRSMENU TAKE AWAY 349,-

Forret 
Skaldyrsbisque med torsk og 
krabbekød, rødbedetapioka, 

grøn olie, croutoner, 
hjemmebagt brød og smør.

Hovedret 
Tournedos af kalvemørbrad, 

glaseret skalotteløg, 
kalvereduktion m. trøffel, 
stegt kejserhat, syltede 

karotter, ærteskud, 
pommes anna.

ELLER 
Bagt torsk, glaseret 

skalotteløg, fiskereduktion 
tilsmagt safran, 

stegt kejserhat, syltede 
karotter, ærteskud, 

pommes anna.  

Dessert 
Gateau marcel, vaniljecreme, 

sukkersyltet brombær, 
hvide chokoladekrystaller 

m. hindbær.

pr. couv. min. 4 pers.
Bestil på restaurantlagunen.dk


