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Nr.2 2015/16 

Ohøj, kære sejlervenner. 

 

Sommeren i år var typisk dansk sommer, lidt af hvert – det kan kun blive bedre næste 

år!. 

Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. 

Gitte og jeg har været til møde i fællesudvalget med Gråsten sejlklub og Fiskenæs 

Bådelaug, hvor vi har planlagt vinterens aktiviteter.  

 

18.november kl.19 i Gråsten sejlklub 

”Din Tur” arrangement: Lars Bønløkke og Ole Rieck med fruer, beretter om deres 

spændende tur igennem Göta kanalen og turen dertil og derfra. Brug en kedelig 

vinteraften til at drømme dig tilbage til sommerens glæder! 

 

Ved de næste 3 arrangementer er der ingen dato fastlagt. Når der foreligger en 

dato, bliver denne lagt ud på hjemmesiden og er du med i mailgruppen, får du 

besked.  

 

Januar 2016 (datoen er ikke fastlagt) 

”Din Tur” arrangement: Lars og Anette beretter om deres udfordrende tur over 

Skagerak, for at nå de stejle fjorde nær Oslo. Efterfølgende beretter Egon og Ulla 

Rerup om deres spændende tur i og omkring Rügen, samt turen ud på Stettiner Haff. 

Gør dig selv den tjeneste, at høre om disse spændende ture – måske bliver du selv 

inspireret til at tage udfordringen op? 

 

Februar 2016( datoen er ikke fastlagt) 

KURSUS: Hjertestarter: Som noget nyt, afholdes der en praktisk aften, hvor vi får 

instruktion i brugen af en hjertestarter. Klubben er i dialog med Tryg Fonden, og vi 

ligger ”øverst i bunken” for at modtage en sådan hos os. I den forbindelse skylder vi 

alle hinanden, at lære brugen af den. Husk på, du skal ikke gøre det for din egen skyld 

– men for din klubkammerat – så gør han nemlig det samme for dig!  

 

 

April 2016 kl.13.30 (datoen er ikke fastlagt) 



 2 

 Påskefrokost! I Gråsten sejlklub. I forbindelse med deres standerhejsning, udvides 

den succesrige sildespisning til denne gang at være et sandt overflødighedshorn for 

ganen! Kom og vær med, og tag familien under armen til denne begivenhed. Ingen 

tilmelding påkrævet, blot en betaling på 50 kr./person.  

 

Mandag d.9.maj 2016 kl.18 i Gråsten sejlklub 

  ”Mand over bord” praktisk øvelse: Har du nogensinde været gået over bord? Eller 

måske stået med ansvaret for at redde personen? Det er slet ikke så let, men utroligt 

vigtigt at du kender teknikken. Bjørn Vestergaard vil sammen med et team udføre en 

realistisk øvelse på vandet, ud foran klubbens broer. Vi begynder i klubhuset med en 

teoretisk gennemgang, ca.kl.18.30 sejler vi i egne både/egne besætninger udenfor 

havnen, hvor Helge Sørensen har tilbudt at være den overbordfaldne/bevidstløse, som 

vi på skift redder ombord. Vi mødes igen i klubhuset når vi er kommet tilbage, taler 

om oplevelsen og om, hvad vi har lært. .Mød talstærkt op. 

 

Samtlige arrangementer bliver slået op på vor hjemmeside under ”Nyt”, og til 

dig der har tilmeldt sig E-mail informationer, kommer informationerne lige ind i 

din mailbox.  

Som noget nyt, har GS nu også en Facebook profil. Følg os på Facebook, og få 

info om alle nye begivenheder, præcis før det sker!   

 

Nu til vores egne arrangementer: 

Den 7.oktober var vi til møde ved Kjestine, hvor vi planlagde generalforsamling og 

standerhejsning. 

Generalforsamling lørdag d.5.marts 2016 kl.17.00 på Gråsten Skole. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nybøl Nor Søsportsklub på 

Gråsten Skole lørdag d.7.marts kl.17.00 med følgende dagsorden: 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Punkt 2: Formandens beretning. 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent  

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.   

På valg er Børge Sørensen og Kjestine Eckert 

Kjestine modtager ikke genvalg! 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 

Willy Lund er på valg. 

Punkt 7: Valg af revisor. 

Erling Bojsen er på valg. 

Punkt 8: Indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes skriftligt være 

formanden i hænde14 dage før. 

Punkt 9: Eventuelt 

Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage. Vi håber på godt fremmøde. 
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Vinterfesten lørdag d.5.marts 2016 kl.19.00 på Gråsten Skole. 

Prisen for maden bliver ca.140kr. pr. person alt inkl. Drikkevarer skal I selv 

medbringe. Er der stemning for musik, bliver det sat igang. Vi håber rigtig mange har 

lyst til en festlig og fornøjelig aften sammen med sejlervennerne. Bindende tilmelding 

til Pia på tlf. 24 84 61 34 senest 28.februar. 

 

Standerhejsning søndag d.3.april 2016 kl.9. 

Der er standerhejsning ved standeren i Egernsund kl. 9, derefter gratis kaffe og 

rundstykker på Gråsten skole. Tilmelding til Pia senest 29.marts 

 

Referater fra sommer turene i 2015: 

 

 

Standerhejsning søndag d.12.april 2015 

  

Det var temmelig koldt, men der kom heldigvis 22 friske NNS’r til standerhejsningen 

kl.9. Vores nye formand, Gitte, bød velkommen og fortalte lidt om klubbens planlagte 

sommerture. Willy trak vores stander op mens vi sang, klubben fik et trefoldigt leve 

og ”æ sus fra æ Sundgaf”. Bagefter kørte alle om på Gråsten skole, hvor vi fik kaffe 

og rundstykker – og en Enkelt. Omkring kl. 11 var alt ryddet væk og vasket op, en stor 

tak til alle de hjælpsomme folk! 

 

Sommertur til Gelting 4.-5.juli 2015 

  

Vejret var skønt, varmt, solrigt og ingen vind. Det sidste kunne vi ellers godt have haft 

lidt mere af, så det var motorsejlads for os alle. Lørdag kl. 14 bød Gitte velkommen, vi 

var 11 både, 21 personer, hvoraf ca. halvdelen gik med på gåturen til Wackerballig 

(hvor vi købte is/øl) og hjem igen. Der gav klubben en øl/sodavand, da alle var samlet 

igen. Kl.18 blev der tændt op i den store grill, vi spiste vores medbragte mad og 

hyggede os. Willy havde planlagt et par lege, tak for det - og helt spontant fandt vi på 

et par mere. Vi blev opdelt i 5 hold, vinderholdet fik æren! Dejlig aften, smuk 

solnedgang og hyggeligt samvær med sejler vennerne! Der kom dog lidt regn og et par 

lyn, men det drev hurtigt forbi. Flere tog videre på sommer ferie dagen efter, vi andre 

sejlede bare hjem.  

 

Efterårstur til Fahrensorth 12.-13.september 2015 

  

Nogle kom allerede fredag eftermiddag, resten kom lørdag formiddag. Kl.14 bød Gitte 

velkommen, vi var 8 både med 16 personer ombord, hvoraf de fleste var med på 

gåturen. Det blev ca.3.5km., både lidt i grønne områder og i byen. Vejret var så 

dejligt, at vi måtte holde pause for at købe is, sidde og slappe af og nyde solen. 

Tilbage i havnen samledes vi alle igen for at få en øl/sodavand, som klubben gav, Ved 

18 tiden kunne vi grille vores kød m.m..Vi havde fået lov til at sidde inde i deres 

”lade”, det var fint. Efter spisningen sang vi alle sange fra sanghæftet. Jenny havde sin 
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hulahop ring med, alle der havde lyst kunne prøve - det var sjovt - både at kigge på og 

prøve det selv. Ellers gik snakken lystigt og folk hyggede sig. Omkring midnat var 

alle vel ombord igen, tak for hjælp til oprydning. Søndag sejlede alle hjem igen, nogle 

tidligt, andre lidt senere.  

 

 

 

Pilketur og standerstrygning lørdag d.3.oktober 2015 

  

Vejret var perfekt, næsten ingen vind, fint solskinsvejr ind imellem – men trods det, 

ville fiskene ikke bide på. I hvert fald var der kun 3 fisk til opmåling, da klokken var 

16.20. 4 både havde været ude med snøren. Resultatet var 2 makreller fanget af Kurt 

og Christian - og en sild, fanget af Tommy. De målte henholdsvis 27,5cm, 27cm. og 

18cm. Gitte bød velkommen og vi sang, mens Willy halede standeren ned. Bestyrelsen 

havde skaffet sponsorgaver fra Vittfos, Elektrikeren Egernsund, Broager Sparekasse 

og Volvo, Lundsbjerg. Alle kørte om på Gråsten skole, hvor vi spiste gule 

ærter/wienerschnitzel, som var lavet af Per Hvadgård Nielsen. Alt smagte godt – og 

der var rigeligt af mad! Derefter spillede vi lotto, idet vi havde 1 sponsorpræmie i 

overskud og vores formand, Gitte havde lavet nogle fantastisk flotte kreationer, 

blomsterkrans, fyrfadsholder i glas og andre flotte ting af glas. Desuden havde 

Tommy lavet 2 metalhjerter på stenfod, som Gitte havde pyntet. Vi siger dem tusind 

tak for de flotte gaver! Da vi skal være ude af lokalet senest kl.23, begyndte vi 

oprydning kort efter. Bestyrelsen siger mange tak til alle, der hjalp til med 

oprydning/opvask.  

Vi var 24 voksne og 2 børn til spisning. 

  

  

  

Pinseturen til Høruphav d.23.-24.maj 2015 

  

Vi var 9 både, 19 personer i alt, et par kom kørende. Klokken 14 bød Gitte 

velkommen og ca. halvdelen af os, gik en tur ud til Trillen. Vejret var fint - men koldt. 

Hjemme i havnen gav klubben en øl/sodavand til alle. KL.18 var grillen klar, vi sad i 

en fin grillhytte, hvor der var læ, men alligevel blev det tidligt koldt. Forinden havde 

vi nået at synge og lave lidt konkurrencer med forskellige spil og smagstest. Alle fik 

en chokolade bar for god indsats – og vinderholdet fik også æren! Søndag morgen kl.9 

havde vi fælles morgenkaffe i klubhuset, klubben gav rundstykker. Hen imod 

middagstid sejlede de fleste hjem, et par stykker sejlede først hjem 2.pinsedag.  

  

  

 

 

Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer i NNS: 
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Inge og Erik Ley, Solbakken 8, Egernsund 

Ina og Lindy Christiansen, Rendsborgvej 26, Dybbøl 

 

Besøg hjemmesiden på www.nyboelnor.dk   

E-mail adresse er nns@nyboelnor.dk 

Hvis I gerne vil modtage nyheder eller ændringer i programmet, så send venligst en 

mail til Christian. 

Vi modtager også gerne indlæg til hjemmesiden og Varpepælen. 

 

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul  

og et godt nytår 

  

 

Pbv. Vera Tychsen 

http://www.nyboelnor.dk/
mailto:nns@nyboelnor.dk

