
NBNYT
MEDLEMSBLAD  
FOR NIVÅ BÅDELAUG

37. ÅRGANG #5 NOV 2015



N
B

-N
Y

T #
5

 N
O

V
EM

B
ER

 2
0

1
5

N
B

-N
Y

T #
5

 N
O

V
EM

B
ER

 2
0

1
5

32

Bestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udvalg

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

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

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

Sejlerskolen:  
Susanne Stegenborg, 2758 401 
sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

Surfere:  
Steen Buck Hansen, 4036 0101 
surfer@nivaabaadelaug.dk

Klubmålere:  
Henrik Wibe, 4914 5677  
klubmaalere@nivaabaadelaug.dk

Webmaster:  
Morten Galatius, 4118 5249 
webmaster@nivaabaadelaug.dk

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

Turudvalg:  
Edel Hansen, 2116 7106 
turudvalg@nivaabaadelaug@dk

Festudvalg:  
Vakant festudvalget@nivaabaadelaug.dk

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

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

mail: sekretariat@nivaabaadelaug.dk 

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

 Forsidebillede:

L23 feltet er her i tæt løb ved stævnet i Nivå 
20.-23. august. Der var desværre ikke mødt 
nok L23 til et DM, men der blev sejlet et hef-
tigt klassemesterskab, mens IF’erne lige net-
op mønstrede nok til et DM. Som i øvrigt for 
9. gang blev vundet af en Nivå sejler – se mere 
på side 16-17.

Formanden har ordet

Nu er sommersæsonen overstået. Vi har 
nok hver vores oplevelse af sommeren, 
afhængig af hvordan man prioriterer var-
me og vind ift. hinanden, men mon ikke 
de fleste synes, at det var en god sæson? 
Det synes jeg. Og som klub har det også 
været en god sæson med et højt aktivi-
tetsniveau i alle udvalgene. 

Nu banker vintersæsonen på døren, og 
heldigvis vil der fortsat være god aktivi-
tet i vores klub. Hans har igen arrange-
ret en stribe medlemsmøder om vidt for-
skellige emner. Se programmet i dette 
blad. Y3-undervisningen er allerede i fuld 
gang, og til vinter bliver det muligt at få 
den teoretiske duelighed på plads.  

På trods af de lavere temperaturer er flere 
af os fortsat på vandet. Windsurferne og 
nogle få juniorer sejler en tid endnu – ja, 

nogle af dem fortsætter nok hele vinteren 
igennem. Og J/80-erne vil også komme på 
vandet hver søndag til kapsejladstræning 
– måske i selskab med både fra andre 
klubber. Alle NB-medlemmer kan deltage 
og behøver ikke være bange for at fryse. 
Træningen sker på korte kapsejladsbaner, 
så der skal arbejdes med båden hele ti-
den. Det er ikke svært at holde varmen.  

Jeg håber,  I alle finder lige noget for jer i 
vinterens arrangementer – på land eller på 
vandet. Jeg selv satser på, at vinden hol-
der sig i det vestlige hjørne resten af året. 
Som et forsøg vil min bror og jeg have vo-
res X-79’er i vandet til juleferien. Det kan 
være, vi fortryder det – men det er forsø-
get værd. 

Mange sejlerhilsner 
Bjørn
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Klubmesterskab  
for Optimister 2015
På en dejlig lørdag den 3. oktober var der 
klubmesterskab for optimister. Blandt de øve-
de sejlere var der 4. Men heldigvis stillede der 
en række modige nybegyndere op til stæv-
net. Nogle havde kun sejlet siden sommer ak-
tiviteten SOAK. Det betød, at vi kunne holde 
stævne for i alt 14 optimistsejlere.  Det er vist 
rekord i de sidste mange år.

Der var meget let vind den dag – generelt til 
de små og lette sejleres fordel, men kræve-
de også stor tålmodighed at gennemføre en 
lang bane, når vinden var så let. For næsten 
alle var det deres første stævne, og da sæso-
nen ellers bød på ret megen vind i perioden 
efter sommerferien, var det at sejle bane rela-
tivt nyt og lidt svært. De havde dog en dejlig 
dag med sol og hygge på dommerskibet Freja 
mellem de tre sejladser, der blev gennemført.

Klubmester blev Jonathan og bedste mini-C 
blev Mads M.

Til præmieoverrækkelse var der fine sponsor 
præmier, som vi takker for. Det giver en eks-
tra glæde og gå-på-mod for både de yngste 
sejlere og de ældre, at deres anstrengelser gi-
ver en dejlig præmie.

Stor tak til:
Nivå Center    
Sydney&Co. 
Frk. Himmelblå 
Matas 
Elvstrøm sejl 
Rm Rich. Müller A/S, Ballerup 
Lagunen, Nivå

Også en stor tak til alle forældre 
for hjælp til stævneafvikling, kage, 
brovagt og almindelig opbakning på 
land. Det er så vigtigt, at I er med til at 
gøre sejllads og stævner til en god op-
levelse for børnene.

Ved middagen efter – som også var 
sæsonafslutning - nød vi en dejlig buf-
fet fra Lagunen. Sæsonen er slut og 
starter op igen til februar med vinter-
teori og kæntringsøvelser.

Vi ses…..

Jane Skjøth-Rasmussen,  
Optimist afdelingen

Fin tur til Harboe Cup
Nivå optimister C og B var til Harboe Cup 
2015 i Skælskør, sidste weekend i september. 
Som nybegynder, med samlet set ca. 20 gan-
ge i en optimistjolle, tager C sejler Mads med 
sine mere øvede sejlere kammerater Rasmus 
og Julie, samt B sejlere Jonathan og Mathil-
de til Harboe Cup. Og det gik godt. Men 
det gik også godt for de øvede – de er nu 
også en klasse for sig selv, når det kommer til 
kammeratskab, omsorg, hjælpsomhed, hyg-
ge og sjov både på vandet og til lands: Al-
tid klar med gode råd og vejledning da alle, 
selvfølgeligt, ønsker at klare sig bedst mu-
ligt. Men de ønsker også, at deres kammera-
ter og særligt nybegyndere på holdet, klarer 
sig bedst muligt. Engagerede og fantastisk 
hjælpsomme trænere og forældre, er selv-
følgeligt en forudsætning for, at vores Nivå 
optimister kan deltage i en så vellykket tur til 
Harboe Cup. Og vi kom hjem med flotte pla-
ceringer.

Optimist C 74 deltagere Rasmus Taatø nr. 
7, Julie Høybye Sølling nr. 33, Mads Elver 
Mørk nr. 35

Optimist B 54 deltagere Jonathan Stennicke 
nr. 13, Mathilde Skjøth-Rasmussen nr. 36

Godt gået! Christina Elver Mørk
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Surfernes ultimative 
prøvelse i Nivå 

Årets ultimative prøvelse for alle surfe-
re i Nivå blev afviklet lørdag 3. oktober 
2015. Vi instruktører var specielt meget 
taknemlige over at se så mange deltage-
re 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 fl ere 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. Traditionen 
tro og vindens retning betød, at det var 
en 8-tals-bane, der blev sejlet på. Den-
ne banelægning giver også de mange til-
skuere mulighed for at følge opløbet helt 
tæt. 

Stævnet er næsten en gentagelse fra sid-
ste år, men fl ere sejlerne fra sidste års 

klubmesterskab, som har lært lidt og fun-
det de gamle klassiske boards, kona bo-
ards og de store skoleboards, det var dem 
som sidst på dagen havde klaret sig bedst. 
Vi fi k afviklet 6 sejladser sejladser, i meget 
let vind, hvorefter vi holdt en lille pause, 
hvor vinden forsvandt helt. 

Hvad med en SUP race, var der en, der 
foreslog. Det blev til 4 hold, som skulle 
kæmpe i et SUP stafet, som blev til 1 time 
og ca. 20 minutter, og der var meget tæt 
kamp om placeringerne. 

Igen var vi mange til selve sejladserne, og 
igen i år var det ingenting i forhold til vo-
res afterparty. Vi ved, at Nivå Bådelaug 
mangler plads, det er heller ikke blevet 
nemmere,  efter vi ikke længere har La-
gunen som vores klublokale. Vi er meget 
taknemlige over,  at Tursejlerne lånte os 
deres klubhus til vores lille klubmiddag. 

Resultaterne for årets 
klubmesterskaberne 

U13 - Drenge 
1 Mathias Wahl
2 Noah Rebsdorf-Knudsen
3 Alban Chegaray
 
U13 - Piger 
1 Eline Laanstra
2 Ida Schmuch
 
U15 
1 William Lyngbek
2 Julien Chegaray
3 Christian Rau Mathiasen
 
U18 
1 Emil Christoffer Riis-Jacobsen
2 Emil Bloch Nielsen
3 Rasmus Schmock
 
Senior 
1 Rasmus Riis
2 Allan Koch
3 Per Amby
 
Senior - Kvinde 
1 Ondine Chegaray
2 Mie Gunni Kolmos
3 Annie Skindbjerg Jensen

Mange TAK....

Hvert år, skal alt være bedre og bedre, vi 
sætter alle store krav. Vi er jo livsnydere, 
men som altid var planlægningen i top, 
vi har alle tilmeldt os mindst 2 uger før 
og hjælper gerne med planlægningen. 
Aftensmenu bestod af hjemmelavet lang-
tidsstegt Pancetta, som var tilrettelagt af 
vores egen ”Michelin chef du cuisine” 
Jesper Møller Hansen, nej hvor det var en 
udsøgt middag.  

Stort tak fra og til: 
Stævneledelsen, Brian, Kim, Per, 
Niels, René & Henrik,
Nivå Bådelaugs hoffotograf Morten G., 
Chefkok Jesper Møller Hansen og 
oprydningsholdet, den håbefulde 
ungdom



Stærk markering 
af Nivå surfere i 
Klitmøller 

I efterårsferien mødtes windsurfere til sid-
ste og afgørende stævne i disciplinerne 
tricks (Freestyle) og bølgeridning (Wave). 
Stævnet blev afholdt ved Vesterhavet i 
det blæsende Thy i Nordjylland - det så-
kaldte Klitmøller "Cold Hawaii". Discipli-
nerne indebærer spring  i luften, salto-
mortaler og at svinge hen langs bølgerne 
på forskellig vis og i forskellige stillinger.

Deltagerne er opdelt i juniorer, kvinder og 
herrer. Der er afsat 3 dage for at sikre, at 
der mindst en dag er passende vind, dvs. 
frisk vind eller mere.

De sidste 7 år har brødrene Jonathan 
(19) og Noah Willumsen (16) fra Nivå Bå-
delaug holdt efterårsferie i området med 
deres far. I begyndelsen for at deltage i 
en camp for juniorer fra hele landet med 
daglige sociale og surfaktiviteter. De sid-

ste 4 år for at afslutte ugen med delta-
gelse i DM.

Første dag kørte deltagerne til Hanst-
holm, hvor der var de bedste betingelser 
til "supersessions" for junior- og kvinde-
klassen. Her bedømmes på den vildeste 
manøvre eller det vildeste styrt. Her gæl-
der mod og opfi ndsomhed, udholdenhed 
og tålmodighed. Alle sejler på en gang 
og har 30 minutter til rådighed. Det er 
en stor fornøjelse at være tilskuer, og der 
er vild aktivitet konstant. Oplevelsen blev 
fuldendt af, at alle aktiviteterne var oplyst 
af strålende solskin. Noah blev nr. 1 og 
Jonathan nr. 2 i supersessionen. 

Dagen efter bød på lidt kraftigere vind og 
de bedste forhold i selve Klitmøller. Igen 
bød vejret på solskin og pæne tempera-
turer for årstiden. Alle klasser var i aktion 

og med første start kl. 10 og sidste resul-
tat kl 17, blev det for vore drenge til en 
lang, spændende og intens dag. Afvikling 
af sejladserne sker ved eliminering, hvor 
man sejler én mod én. Et elimineringsheat 
varer 12 minutter og er ekstremt intenst. 
Deltagerne bliver bedømt på de 3 bedste 
tricks og hop. En særlig udfordring denne 
dag var lavvande hen over stenrevet med 
de bedste bølger. Det betød en del skader 
på materiellet, og et par småskrammer til 
enkelte af deltagerne.

Juniorne og kvindernes klasser blev gen-
nemført først og til sidst med herreklas-
sens Freestyle og Wave. Midt i herrernes 
freestyle-fi nale måtte Noah gå i land efter 
et styrt, som resulterede i en forstrukken 
sene i benet. Forinden havde han dog sik-
ret sig sejren over sin bror Jonathan. Se-
nere i herrens Wave-disciplin måtte også 

Jonathan sande, at kræfterne var sluppet 
op, så han ikke kunne holde fast på sejlet.  
Men efter 7 timers heftig aktivitet i våd-
dragt - blot afbrudt af korte pauser – må 
man sige, at de to drenge havde gjort det 
fantastisk godt.

Som altid er deltagerne og især de unge 
meget hjælpsomme overfor hinanden. 
Det vigtige er, at alle har en god oplevel-
se, så råd bliver delt på kryds og tværs. 
Udstyr bliver også udlånt, når uheldet er 
ude, og én har skade på sit bræt eller sejl. 
Stævnelederen sørgede også for at infor-
mere, underholde og evaluere med delta-
gerne undervejs. Så alt i alt en formidabel 
efterårsferie i Klitmøller ”Cold Hawaii” i 
windsurfernes tegn.

Wave & Freestyle 
Resultaterne for året 2015:

Noah Willumsen
DM open Freestyle performance 2015 nr. 1

DM Junior Wave performance 2015 nr. 1

DM Junior Freestyle performance 2015 nr. 1

VM U 17 Freestyle nr. 3

VM U 20 Freestyle nr. 5

Jonathan Willumsen
DM open Freestyle performance 2015 nr. 2

DM Junior Wave performance 2015 nr. 2

DM Junior Freestyle performance 2015 nr. 3
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Sejlerskolen uddelte 
duelighedsbeviser
Af Michael Christensen

Sejlerskolen inviterede lørdag den 24. ok-
tober 2015 til brunch. Anledningen var 
sæsonens afslutning for de forskellige sej-
lerhold, og uddeling af duelighedsbeviser 
til de elever, som have bestået den teore-
tiske og den praktiske prøve. I alt 24 var 
mødt op og talte både elever, instruktører 
samt sejlerskolens ledelse. 

Der blev både snakket, grinet, lyttet og 
oplevet, og undertegnede fik f.eks. en 
fantastisk beskrivelse af en af deltager-
nes, og denne datters sejltur ned gennem 
de tyske kanaler, gennem Middelhavet, 
og det græske øhav. Beretningen gav et 

godt bud på en af de mange ting, et due-
lighedsbevis kan føre med sig. 

Sejlerskolen fortalte lidt om sæsonen, og 
oplyste, at der er enkelte ledige pladser 
tilbage på kurset Yachtskipper 3, som er 
den naturlige fortsættelse af dueligheds-
beviset. ”Lidt grundigere, lidt mere teo-
ri, og lidt mere nørdet” lød den fine be-
skrivelse. Reelt opnår man sønæringsbrev 
som yachtskipper af 3. grad, som giver ret 
til at blive styrmand på fritidsfartøjer op til 
24 meter (78 fod) i Østersøen og Nordsø-
en m.fl. Der blev drøftet flere andre kur-
ser, bl.a. et kommende VHF kursus. 

Sejlerskolens faste censor tog ordet, og 
fortalte lidt om duelighedsprøven, og om 
selve dagen for den praktiske prøve. 

Hun havde netop afsluttet dueligheds-
prøve i J80 og kom ind i havnen for at 
gennemføre praktisk prøve i Spækhugger. 
Desværre var Spækhuggerens bom knæk-
ket ved den forudgående sejlads, en halv 
time forinden, og båden kunne ikke bru-
ges til prøven. 

Man fandt en anden båd hos en af eks-
aminanderne, og sejlede ud for at gen-
nemføre prøven, Ingen af eksaminan-
derne havde imidlertid trænet i denne 
båd, som var både større og tungere end 
Spækhuggeren, og med en vind på om-
kring 10 sek/m og rebet fok, var det lidt af 
en udfordring. Alle gennemførte dog prø-
ven med succes, og duelighedsbeviserne 
kunne uddeles. 

Instruktørerne havde indstillet Jacob til 
årets Sejlerskole elev, og han modtog 

både en flaske Asti og prisen som årets 
Sejleskole elev for sin aktive indsats gen-
nem sæsonen. 

Fire af de fem beståede elever ses her med 
duelighedsbeviset. 

Den af eleverne som havde stillet båd 
til rådighed i stedet for den havarerede 
Spækhugger fik ligeledes en flaske Asti 
for indsatsen. 

Tankevækkende, men også sigende for de 
mange regler indenfor søfarernes verden,  
er, at man kommer langt med at bruge sin 
sunde fornuft. 

Denne brunch og formiddag med Sejlsko-
len kom til sin afslutning, og der blev sagt 
tillykke, inviteret til vintersejlads i J80, og 
sagt på gensyn næste sæson. 

Tilmelding til Yachtskipper 3, VHF kur-
sus og vintersejlads sker via sejlklubbens 
hjemmeside.
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Medlemsmøder i Nivå  
Bådelaug vinteren 2015/16

Så er bådene på land. Og vinteren står for døren. Men fortvivl ikke, for bådelauget til-
byder igen i år seks hyggelige klubaftener med spisning i Lagunen og foredrag i Oa-
sen. Vi mødes og spiser kl. 18 – foredragene starter dernæst kl. 19.30. Spisningen sør-
ger Andreas for til den sædvanlige pris for ugens ret. Men tilmelding er nødvendig af 
hensyn til indkøbene, da køkkenet ikke er åbent dagligt. Tilmeldingen sker ved at sen-
de en mail til: sekretariatet@nivaabaadelaug.dk senest i weekenden før mødets afhol-
delse med oplysning om navn og antal kuverter.

Martin Rasmussen har igennem årene 
været med til mange bådhandler. Han vil 
fortælle om sine erfaringer og give gode 
råd om både køb og salg.

Christian Jönsson fra bådelauget vil – 
som bonusarrangement – fortælle om 
den købs- og samejekontrakt, han sam-
men med to andre sejlere udarbejdede, 
da de i fællesskab købte båd for nogle år 
siden. 

Tirsdag d. 8.12.2015,  
kl. 19.30
Seks år langs Europas Kyster
Ved Sten Engelstoft &  
Rosemarie Boeck, skipper  
og reder på s/y Troldand

Aftenens foredragsholdere (bl.a. kendt 
fra artikler i Bådmagasinet) sejlede i 2010 
fra København i deres 35 fods sænke-
kølsbåd. Siden da har de langsomt bevæ-

Programmet for foredragene rummer en 
bred emnemæssige variation, som det 
fremgår af nedenstående.

Tirsdag d. 17.11.2015, 
kl. 19.30
Køb og salg af båd 
Ved Martin Rasmussen, bådmægler 
hos ShipShape i Rungsted

Det er en stor beslutning at købe båd. 
Der er mange ting, man skal være op-
mærksom på og se efter i denne sam-
menhæng. Hvad skal båden kunne? 
Hvordan opdager jeg fejl og mangler? Er 
der nogle både, man skal holde sig fra? 
Hvad er en rimelig pris? 

Det er også en stor beslutning at skulle 
sælge sin båd. Hvad skal man gøre for at 
en køber bliver lige så forelsket i båden, 
som man selv har været – og måske sta-
dig er? Hvad skal man som sælger gøre – 
og hvad skal man lade være at gøre?

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE >>
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get sig syd- og østover, i den faste over-
bevisning at oplevelsen af de fremmede 
kyster og deres baglande, var det vigtig-
ste formål med sejladsen. Tid skulle ikke 
være en begrænsning.

Foredraget vil give nogle indtryk fra tu-
ren, der har ført til vidt forskellige områ-
der: Bretagne med enorme tidevandsfor-
skelle, sejlads over åbent hav til Acorerne, 
besøg på Marokkos atlanterhavskyst og 
fra vest mod øst i Middelhavet; via Balea-
rerne, Sardinien og Sicilien til det Ioniske 
hav og Adriaterhavet, hvor bl.a. Albani-
en, Montenegro og Kroatien blev besøgt.

Ud over nogle fantastiske billeder vil der 
være indslag baseret på Sten & Rie's 
egne erfaringer. F.eks.: Om ankre og an-
kergrej, om særlige forhold ved sejlads i 
'de varme lande', om at have gæster om 
bord, om hvad det koster, om søkort Og 
meget andet.

Tirsdag d. 12.1.2016,  
kl. 19.30
Surfing safari 
Ved Mikkel Asmussen, PWA  
– professional windsurfers  
association

Med udgangspunkt i egne erfaringer vil 
Mikkel Asmussen fortælle om mulige 
surf-ferier i udlandet, hvor er det godt 
at sejle, hvad skal man tage sig i agt for, 
og hvad kan man opleve. I foredraget vil 
Mikkel også komme ind på valg af surf 
sejl og board.

Tirsdag d. 9.2.2016,  
kl. 19.30
Sikkerhed om bord +  
Test-Af-Vesten
Ved Anders Søderberg,  
Ship Shape, Rungsted

Mødet handler om de sikkerhedsforan-
staltninger, vi som sejlere skal være op-
mærksomme på, når vi begiver os ud på 
en kortere eller længere tur i vores båd. 
Aftenens foredragsholder vil både kom-
me ind på det udstyr vi skal have om 
bord, som f.eks. redningsveste, rednings-
krans, nødraketter – og på det vi bør 
overveje at have, som f.eks. VHF radio, 
EPIRB, redningsflåde mv. 

Mødet vil også have et helt praktisk ind-
slag, hvor de af klubbens medlemmer, 
der har oppustelige redningsveste, kan 
teste dem af og få gode råd om fornyelse 
af gaspatronen eller af hele vesten.

Lørdag d. 27.2.2016,  
kl. 10.00-13.00
Repetition af førstehjælp
Ved instruktør fra IRH 

Kurset henvender sig til de klubmedlem-
mer, der tidligere har taget det store før-
stehjælpskursus, og som nu skal have et 
repetitionskursus for at holde færdighe-
derne ved lige. 

Der kan deltage mellem 12 og 20 perso-
ner i kurset, så der vil blive anmodet om 
bindende tilmelding til det et par uger før 
det afholdes. 

Tirsdag d. 1.3.2016,  
kl. 19.30
Kom godt i gang  
med kapsejlads
Ved Christian Caspersen og  
Bjørn Ølgaard, Nivå Bådelaug

Mødet er en første introduktion til kap-
sejlads for dem, der endnu ikke har erfa-
ringer med denne sport. Mødet vil svare 
på alle de spørgsmål, der naturligt mel-
der sig, når man kaster sig ud i det: Hvor-
dan får jeg målebrev? Hvordan sejler vi i 
NB/SB? Hvordan læser man resultaterne? 
Behøver man at sejle med spiler? Hvad 
laver vi efter sejladsen? 

Tirsdag d. 8.3.2016,  
kl. 19.30
Kapsejladsreglerne på  
en anden måde
Ved Søren Krause, dommer og  
tidligere medlem af DS kapsejlads
ledergruppe

Dette møde er for de lidt mere rutinerede 
kapsejlere, som her får repeteret kapsej-
ladsreglerne på en levende måde. I stedet 
for at gennemgå reglerne i rækkefølge, 
gennemgås den beslutningsproces, som 
rorsmanden skal igennem i situationerne 
ude på vandet, så han hele tiden kender 
sine rettigheder og pligter. Man lærer at 
bruge reglerne i praksis på en overskuelig 
måde. Hvis man har genopfrisket regler-
nes Del 2 "Retten til vejen reglerne" og 
"Definitioner" (kun ca. 8 sider) får man 
mest ud af aftenen.



Den 20. – 23. august afholdt Nivå Bå-
delaug for tredje gang DM for IF. Det har 
tidligere været afholdt i 1992 og 1999. 
Deltagerantallet i 1992 var 42, mens det 
i år kneb med at samle de 15 både, som 
er et af kriterierne for et officielt DM. L23, 
som også tidligere har været i Nivå, og som 
også tidligere havde mange deltagere, 
kunne kun samle 10 både, så det blev ikke 
et DM, men et klassemesterskab.

Bådene ankom onsdag den 19. Og vi satte 
derfor to ekstra starter på onsdagssejlad-
sen, så der var mulighed for ”tune-up”, in-
den det gik løs for alvor. Der kom dog in-
gen L23’er og kun fem IF’er til onsdagens 
sejlads. Torsdag morgen blev der holdt 
skippermøde kl. 8,30, hvor banelederen 
Jan Madsen besvarede spørgsmål fra sej-
lerne.

Vi havde selvfølgelig bestilt godt vejr i en 
ellers noget kedelig sommer, så selv om 

DM i Nivå for IF og L23 inden tidsgrænsen på 30 min. Det hjalp 
ikke at vente, der kom ikke mere vind den 
dag.

Lørdag sejlede bådene igen ud på et spejl-
blankt Øresund. Et par både måtte slæbes 
for at være i nærheden af startlinjen inden 
starten. L23’erne blev sendt afsted på en 
kort bane, og sejladsen blev afsluttet efter 
én omgang. Kun én L23 kom ikke ind in-
denfor tidsgrænsen.

Da der ikke var kommet vind kl. 13, be-
sluttede banelederen at aflyse yderligere 
sejlads. Herefter blev bådene slæbt ind, da 
det ellers ville have taget timer at komme 
i havn.

Der er tre betingelser for et DM. Der skal 
starte mindst 15 både, der skal sejles 
mindst fire sejladser og sejltiden på banen 
for hurtigste båd skal være mindst 6 timer. 
Der var 15 både til start, der blev sejlet fire 
sejladser og den samlede sejltid var 6 timer 
og 3 minutter. Endnu engang løb Preben 
Lerche, Claus Alexandersen og John Hem-
mingsen af med mesterskabet i Admiral-
inden DEN 69 (for 9. gang!). Resultaterne 
kan ses på hjemmesiden under kapsejlads/
stævner.

Lørdag aften var der festmiddag og præ-
mieoverrækkelse. L23’erne måtte nøjes 
med et klassemesterskab, men vinder-
ne blev hædret med L23 medaljer. Festen 
fortsatte med musik og sang til den lyse 
morgen.

Mange hjælpere stillede op både fra NB og 
udefra. En stor tak til alle, der gav en hånd 
med og en tak til Havnen for hjælp til at or-
ganisere plads til de mange gæster.

Christian

vinden var beskeden ved første start kl. 11, 
kom alle bådene igennem tre sejladser i 
den noget friskere vind om eftermiddagen.

I hver sejlads sejlede L23’erne to omgan-
ge, mens IF’erne sejlede tre omgange. Det 
betød, at der ved et enkelt tilfælde blev 
afviklet start på den ene side af dommer-
båden, og måltagning på den anden side. 
Det kunne kun lade sig gøre med flere kyn-
dige hjælpere på dommerbåden.

Efter sejladsen var der hygge på kajen med 
moleøl og derefter fælles middag i teltet. 
Et par protester blev behandlet, men af-
vist. Fredag blev vejret rigtig godt, blot ikke 
hvis man skulle sejle, da vinden blev me-
get svag.

Banelederen besluttede at afslutte sejlad-
sen efter 2. opkryds, til fordel for nogle og 
til ulempe for andre. Næsten alle L23’erne 
nåede i mål, mens kun tre IF’er kom over, 
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IF'er i 1. start

L23'er i tæt løb

Dagens afslutning

De danske mestre



Øresundsugen 
og klassemesterskab 
for 101 Aphrodite

Øresundsugen var i årtier den store sam-
lende sejlsportsbegivenhed med deltagel-
se af mange klasser. Som navnet siger, 
strakte den sig over en hel uge med en 
enkelt eller to sejladser hver dag og man-
ge sociale begivenheder på land. Den blev 
afholdt sidste gang i 1972.

I år er Øresundsugen forsøgt genoplivet 
under helt andre former. Uge 33 blev Øre-
sundsugen, hvor alle sejlklubber langs 
Øresunds kyst blev opfordret til at afhol-
de søværts aktiviteter under en eller an-
den form. Ugen blev afsluttet om lørda-
gen med en stor fest i Københavns havn 
omkring Skuespilhuset.

Nivå Bådelaugs bidrag til Øresundsugen 
var afholdelse af klassemesterskabet for 
101 Aphrodite, engang en stor kapsej-
ladsklasse, men en klasse, der på nuvæ-
rende tidspunkt har svært ved at samle de 
15 både, som skal til for at afholde et offi -

cielt DM. NB havde i forvejen rigeligt med 
arrangementer, men hvorfor ikke forsøge 
med en ny form for stævne, som måske 
både stiller mindre krav til den arrange-
rende klub og til deltagernes tid.

Aftalen blev, at NB afholdt en aftensej-
lads mandag og torsdag aften under Øre-
sundsugen og derudover deltog bådene i 
de ordinære aftensejladser i KDY om tirs-
dagen og i NB om onsdagen.

Det lykkedes at få samlet 11 både sam-
men til historiens første aften klasseme-
sterskab. Vindstyrken var i hele ugen me-
get beskeden, men det lykkedes at afvikle 
fi re sejladser og kåre en ny klassemester 
fra Rungsted Sejlklub med holdet:

Torben Petersen, Nicolai Møller-Andersen, 
Simon Christensen og Flemming Petersen

Torsdag aften sluttede stævnet med mid-
dag i Lagunen og præmieoverrækkelse.
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•	Alt	i	forsikrings	skader	

•	Pleje	&	polering

•	Bundmaling

•	Klargøring

•	Renovering	og	ombygning

•	Gelcoat	reparationer

•	Kølskade

•	Motor	–	renovation	eller	installation

•	Osmosebehandling

•	Teakrenovering	eller	nye	teakdæk

•	Installation	af	bovpropeller

•	Instrumentinstallation

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

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

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

verse småskader.

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

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

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

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

www.humlebaekbaadevaerft.dk

NABO	TIL	LOUISIANAGRUNDLAGT	1941

Bliv forårsklar

- også selvom skibet ligger i vandet

Kom på land for  
vinteren for 300 kr./m2

• Alt i forsikrings skader

• Pleje & polering

• Bundmaling

•  Klargøring

•  Renovering og ombygning

•  Gelcoat reparationer

•  Kølskade

•  Motor – renovation eller installation

•  Osmosebehandling

•  Teakrenovering eller nye teakdæk

•  Installation af bovpropeller

• Instrumentinstallation

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

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

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

Ros & ris fra en bådejer!
Nu har vi testet de nye mastestativer, og 
hvilken fornøjelse! Ingen rust eller skarpe 
kanter nogen steder, men plastik og zink 
overalt. Let at komme til og man har tænkt 
på, at mastevognen skal kunne køre mel-
lem stativerne, herligt! 

Jeg ved ikke, hvem der skal roses: bestyrel-
sen eller Havnen, men jeg går ud fra, at be-
styrelsen i det mindste er med i beslutnin-
gerne, så tag bare rosen til jer.

Men derefter til ris: Jeg har nævnt det 
tidligere for den forrige bestyrelse, og som 
jeg forstod det, var man meget enig, men 
der sker ikke noget!

Det gælder mastekranen: LAD OS NU FÅ 
FJERNET DEN MISFORSTÅELSE, SOM JER-
NRINGEN OMKRING TOPPEN ER! Der må 
være mange andre, der har samme proble-
mer, som vi har. Ringen har utallige ødelagte 

Windex'er, antenner, vindmålere, lanterner 
m.v. på samvittigheden. Alt ved en bestemt 
mastehøjde bliver 'fanget' indenfor ringen, 
så det generelt kræver én ekstra mand ved 
kranen for at trække masten agterover i en 
meget uhensigtsmæssig position.

Vi kan gerne have en 'polstring' på siderne 
af krantoppen, men det skal blot være et 
par stykker træ/brædder, som fastgøres di-
rekte udenpå ståldelen omkring kædehju-
let. Det fylder højst et par cm i tykkelse, og 
så er problemet løst!

Jeg skal gerne personlig deltage i demon-
tering af skidtet + levering & montering af 
et alternativ, blot der stilles med en lift eller 
lignende (stige kan vist ikke nå?).

mvh. Mogens H. Foder

Red.: Det er faktisk havnen, der i dag har 
ansvaret for mastekranen!
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Atter gang i 
de gode fællesture
Tur til Dragør
Sidste år påtog Edel Hansen og Lise Ale-
xandersen sig hvervet med at løfte arven 
efter Bjørn og arrangere weekendture for 
klubbens medlemmer. Og det er blevet 
til 2 fællesture i denne sæson – en Sto-
re Bededagstur til Dragør og en  pinsetur 
til Mölle samt en afriggersejlads ”hjem-
me”. Alle 3 arrangementer indbefattede, 
at deltagerne kunne opleve og lære no-
get, ud over at have hyggelige timer og 
måltider sammen.

I Dragør var der således byvandring med 
dertil hørende beretninger (og sørøverhi-
storier) ved Lise og Claus Alexandersen. 
Her kom det frem, at Claus stammer fra 
Dragør og Lise fra St. Magleby – og det 
har ellers historisk ikke været velset, at 
man blev kærester henover bygrænsen. 
Derfor var de også blevet nødt til at fl yt-
te helt til Nordsjælland!   Men de viste os 
på hyggeligste vis byen, kikkenborg, kat-
telemmen og kapselstræde og fortalte, 
hvordan fi lmen Frk. Nitouche i deres tid 
blev indspillet i Dragør.

Nogle medlemmer kom kørende i bil for 
at deltage i arrangementet og være 
med til festligt samvær om aftenen 
i Dragør Bådelaugs dejlige klubhus. 
Det var herligt vejr og der var også 
tid til selv at slendre rundt i gader og 
stræder i den gamle søfartsby med de 
mange fi ne gamle huse, gavle og fa-
cader.

Storebededagstur til Dragør

Tur til Ringovnen 2015

Pinseturen 2015

Mölle 2015

Ringovnen

Storebededagstur til Dragør Pinseturen til Mölle
Pinseturen til Mölle var noget kold til at 
starte med, og vi måtte stuve os sammen  
i det lille røde hus på havnen til frokost. 
Der er frisk vind fra nordvest, alle både 
i havnen rullede, hoppede og dansede. 
Men det klarede heldigvis op og løjede af, 
så vi kunne have den traditionelle grill af-
ten i solnedgangen på havnepladsen lør-
dag, hvor der som sædvanlig blev dystet 
mellem de mange grillmestre på Copp el-
ler Weber, gas eller briketter.

Næste formiddag stod alle klar til en rask 
tur op til Kullen fyr, hvor vi også besigti-
gede stedet, hvor Oslo færgen i sin tid gik 
på grund. Det er en godt 4 timers tur frem 
og tilbage, så vi var godt trætte, da vi kom 
tilbage til bådene. Der skulle jo også fl yt-
tes borde og gøres klar til andendags me-
sterskabet på grillerne. Der var nogle, der 
havde noget at rette op på…

Afriggerturen
Vores afriggertur i oktober startede med 
en hyggesejlads ud for havnen, før vi spi-
ste vores medbragte mad i Oasen på 1. 
sal. Men også her var der arrangeret et 
hyggeligt og lærerigt indslag: Vi drog på 
besøg på Nivå Teglværk og så Nordeuro-
pas sidste store velbevarede ringovn. Vi 
blev også meget klogere på vores lokalhi-
storie – vores område har jo virkelig været 
et teglværksland indtil for få årtier siden. 

Nogle af deltagerne kunne tilmed fortælle 
om 40-50 år tilbage -  dengang, da Nivå 
Bådelaug startede med, at alle lå for svaj 
i bugten. Det er beskrevet i vores 40 års 
jubilæumsbog, som vi stadig har fl ere ek-
semplarer af i sekretariatet. Den koster 
kun 50 kr. for medlemmer – aftal tid for 
afhentning med Edel eller Lise (se side 2). 
Vi endte med at grille ud for klubhuset og 
spise i Oasen, det var smadderhyggeligt, 
så vi har allerede planlagt næste års tur-
sejladser.

Nogle medlemmer kom kørende i bil for 

TURUDVALGETS 

ARRANGEMENTER I 2016

Sæt allerede nu X i kalenderen

Forårstur: den 30. april - 1. maj

Pinsetur: den 15. maj

Afriggertur: den 3.- 4. september



Kamp til stregen  
ved vores åbne klub-
mesterskab i kølbåd

Inden start virkede vejret MEGET roligt, da 
vi stod inde på havnen. Der var imidlertid 
fin vind og dertil høj sol, da vi kom ud. Der 
var i alt mødt 13 deltagere op, en KDY 
båd med 3 mand, Alba fra Nivå med 4 og 
så 6 der skulle sejle i de to skolebåde, der 
hver blev 3.

Ved første start var det, som om besæt-
ningerne på bådene ikke rigtigt var våg-
net endnu. Vi kom omkring 15 sekunder 
for sent over startlinien, men fik en su-
veræn start på bagbord halse – de andre 
havde sovet endnu mere og var vel først 
over 30 sekunder efter startsignalet. 

Vinden drejede ind i mellem, så der næ-
sten ikke var noget kryds, og Christian var 
ude for at flytte topmærket, men lige så 

snart han havde flyttet det, drejede vin-
den igen, så det endte med, at det fil lov 
at ligge. Banen blev dog ikke på noget 
tidspunkt til en ren halvvindsbane, så det 
var ok.

Der var tæt kamp mellem de to skolebå-
de, der på skift slog hinanden, og før sid-
ste sejlads stod de lige.  Så der var spæn-
ding til det sidste. Gefion med Christian 
Jönsson endte med at trække det læng-
ste strå og slog Frigg med to point i sid-
ste sejlads.

Alba blev en suveræn vinder efter en kon-
centreret indsats af hele besætningen ak-
tiv i alle situationer. 
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Vi er med i Sejlsportsligaen
– Danmarksmesterskabet for 
sejlklubber

Faaborg og Svanemøllebugten

En 8. plads i Faaborg blev årets bed-
ste stævne resultat. Med tre nye besæt-
ningsmedlemmer ud af 5, besluttede vi 
at holde en fast bemanding på fok og 
gennaker og kun rotere imellem trimmer 
og rorgænger. Det gav en sikrere boat 
handling, ligesom vi også forfinede trim-
met i den meget lette vind med et par 
nye tricks. Som et sidste es fik vi løben-
de evalueringer fra vores coach Christian 
Caspersen, som havde taget tjansen som 
transportbådfører. En 1. plads og fire 2. 
pladser kunne have bragt os endnu hø-
jere op på listen. Desværre lavede vi også 
to tyvstarter, som blev katastrofale på den 
korte bane. Alligevel gav dette stævne os 
troen på, at vi kan komme længere frem 
i Ligaen.

Til det 4. og sidste stævne, som blev af-
holdt i Svanemøllen, var vi fulde af opti-
misme efter det gode resultat i Faaborg. 
Vi var en bruttobesætning på 6, og de 5 
havde været med før, så vi troede på, at vi 
nok skulle kunne forsvare og konsolidere 
vores position. 

Det viste sig at være sværere, end vi hav-
de regnet med. Vi fulgte meget godt med 
på farten, men vi var ikke så gode til at 
ramme vindspringene rigtigt, og vi kom 
ikke så godt ud af de tætte situationer 
med de andre både. Ind imellem gik det 
også lidt galt med boat handlingen. Ef-
ter nogle dårlige sejladser prøvede vi nog-
le andre konstellationer. Vi var jo et hold 
på 6 og kun 4 i båden ad gangen, så vi 
havde nogle muligheder for at flytte lidt 
rundt på pladserne - men lige meget hjalp 

det.  Resultatet i stævnet blev i den for-
kerte ende af feltet. Til trods for resultatet 
var det også en sjov weekend med man-
ge fede sejladser denne gang i frisk vind.

Opsummering og  
forberedelserne til 2016
Divisionssejladserne er med de kor-
te baner, moderne sportsbåde og man-
ge teams, en intens måde at sejle på. Vi 
har deltaget med 5 eller 6 mand til hvert 
stævne - 22 i alt, fordelt på 13 forskelli-
ge personer og alle har været begejstre-
de for den måde at sejle kapsejlads på. 
DS stiller med velholdte ens J/70’ere, hvil-
ket gør det nemt at deltage og giver mere 
tid til sejlads. I år har vi prioriteret 
den brede deltagelse og generelt 
har vi haft en stigende formkurve, 
med en enkelt svipser i årets sidste 
stævne i Svanemøllebugten. 

Med en samlet 12. plads forbli-
ver vi i ligaens 2. division næste år, 
hvor mere end halvdelen af vores 

Fotos: Christian Caspersen

konkurrenter udskiftes med 5 nedrykke-
re fra 1. divisionen og 5 helt nye klubber, 
som endnu ikke har sejlet divisionssej-
lads, og som overtager pladserne fra de 
klubber, der er røget ud af divisionen i 
år. Gode starter og skarp boat handling 
er de afgørende succes kriterier, hvilket 
også ses af, at de mest sam-sejlede teams 
har vundet i både 1. og 2. division. Vores 
vintersejlads har samme format og bliver 
en god træning for næste sæson, hvor vi 
eventuelt også kan etablere udtagelses-
sejladser, hvis tilslutningen bliver endnu 
større end i år.

Folke Galsgaard og Christian Jønsson
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Flere fl otte 
surfresultater 
2015

Nikolaj Kruppa

Natasha Schaloffsky Bate

Steen Buck Hansen

Årets sidste Formula/slalom Stævne af-
deling af DM-serien blev afholdt i Ski-
ve. Der var ikke meget vind, så der var 
dømt Formula. Der blev sejlet 4 sejlad-
ser i frisk vind om lørdagen og 2 sejlad-
ser i meget let og springende frisk vind 
om søndagen.
Startlinjen lå meget lang fra land, men 
perfekt i forhold til vindretningen, hvil-
ket også forårsagede tæt kamp i star-
tøjeblikket – et par gange var det lidt 
for tæt, der var fl ere sejlere, der kol-
liderede i ren styrbord/bagbord, kun 
stolthed og udstyr kom til skade.

Årets Formula & 
Slalom Resultater 
Vi har sat ny rekord med 16 deltagere 
fra Nivå Bådelaug til stævner i Formu-
la/Slalom i denne sæson. Og fl otte re-
sultater!

Nikolaj Kruppa

NM Formula Master nr. 1 

DM Open Formula/slalom nr. 3

DM Open Slalom nr. 3

DM Open Formula nr. 3

DM Formula/slalom Master nr. 1

DM Slalom Master nr. 1

DM Formula Master nr. 1

 

Natasha Schaloffsky Bate

NM Formula Nordisk Women nr. 2

 

Steen Buck Hansen

DM Formula/slalom GM nr. 2

DM Slalom GM nr. 2

DM Formula GM nr. 2

Vi skal ikke glemme Kona sejlerne, som har været godt omkring. 
Årets første stævne i Norden er som altid i Nivå, en tradition som 
tæller omkring 35 til start de sidste par år, DM i Rørvig, EM i Sveri-
ge & VM i Holland. Familien Riis har sammen med Allan Koch væ-
ret  godt omkring, de er helt fremme i placeringerne.

PS
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Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Annemette Allerup, 
Holtebakken 25, 2990 Nivå, Mobil 4077 7762, nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Deadline næste NB Nyt den 10. januar 2016. Udkommer 20. januar 2016

Annoncer: sekretariat@nivaabaadelaug.dk

Layout: Michelsen Kommunikation og fru nielsens tegnestue

Tryk: GP Tryk

Foto: Morten Galatius, Bjørn Ølgaard, Christian Caspersen, Folke Galsgaard m.fl.

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

Åbningstider:
Alle ugens dage
Vinter:   kl. 10-12  
Sommer  kl. 14-16
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Surf’s UP!
Vi surfer traditionen  
tro Juleaftensdag
den 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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Nivå Havn + Nivå Strandpark 19 . 2990 Nivå . Telefon 49 14 66 11 . www.restaurantlagunen.dk

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Lagunens Julebuffet 2015
 Marinerede sild med karrycreme, smilende æg, kapers og rødløg

Panerede sild stegt med dijon og frisk dild, dertil syltede skalotteløg
Meunierestegt rødspættefilet med dildcreme og rejer

Fiskefrikadeller med remoulade, komprimeret agurk, citron og frisk dild
Hjemmerøget laks med syltede rødløg, urtecreme og citron

Julesalat med rødvinsbraiseret and, cikorie salat, bladselleri, ristede valnød-
der, vindruer, vinaigrette og syltede brombær

Rilette af gris med syltede rødbeder og dijon/perrodscreme
Kamsteg med rødkål og dildsyltede agurker

Langtidsstegt okseculotte
Foume d’ambert og Vesterhavsost med hjemmelavet knækbrød og  

romsyltede tørrede frugter

Kun kr. 199,-

Serveres de sidste 4 weekender - lørdag og søndag – op til jul
Første gang lørdag den 27.11. kl 13-16
Bordbestilling anbefales på 4914 6611

Også mulighed for individuelle julefrokoster

55056,4 N 12031,7 Ø


