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Nr.2 2016/17 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Vejret i sommeren 2016 var nok ret normalt, men så var september måned til gengæld 

helt fantastisk, med temperaturer langt over det normale, så det var bare skønt. 

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

Der er igen planlagt et vinterprogram sammen med Gråsten Sejlklub og Fiskenæs 

Bådelaug, en blanding af foredrag om ture og mere ”praktiske” arrangementer.  

 

DIN-TUR: Onsdag 23.november kl. 19 

i Gråsten Sejlklub. 

Kom og hør om turen ”Kalmar tur-retur”, 

som Tage Møller vil berette om. En tur 

du selv kan gennemføre, hør om Tages 

oplevelser på denne spændende tur, og 

nyd kaffen med dine klubkammerater!  

 

DIN-TUR: Onsdag 18.januar 2017 kl. 19 i Gråsten Sejlklub.  

Gitte Bjerregaard og Bo Bach-Hansen beretter om deres spændende tur op langs 

Jyllands østkyst, gennem Limfjorden og ud i Vesterhavet. Turen går rundt om 

Danmarks nordligste spids Skagen, og hjemover til Gråsten. Nyd samværet med dine 

sejlervenner, og bliv inspireret til den kommende sæson.  

 

MAST & RIG TRIM: Onsdag 29.marts 2017 kl. 19 i Gråsten Sejlklub 

Torben Weis Jacobsen fra virksomheden Southern Spars (det tidligere Nordic Mast) 

kommer for at fortælle om korrekt trimning af sejlbådens rig. Der er plads til alle 

spørgsmålene kort før masten skal sættes, hvad skal man være opmærksom på mht. 

vedligehold, og hvordan trimmes en brøkdelsrig korrekt, både ved sætningen og under 

sejlads. Benyt dig af ekspertisen, chancen kommer måske ikke lige igen. 

Arrangementet henvender sig såvel til kap- som til tursejlere.  

 

FORÅRSFROKOST: Lørdag 29.april 2017 kl. 13 i Gråsten Sejlklub 

Så dækkes der op til stort buffet bord, ligesom året før! Vi gentager succesen, og 

disker op med alskens gode sager i klubhuset. Denne gang kan det måske være, at vi 

har lidt hyggelig musik til maden? Hvem ved – men kom og vær med til at gøre dagen 

festlig. Forårsfrokosten afholdes umiddelbart efter standerhejsningen.  
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GAS-CHECK: Lørdag den 20.maj 2017 kl. 8. 

Vi gir dig muligheden for at få checket din gasinstallation af en professionel 

virksomhed. Det koster dig 35 Euro, og hvis noget skal ordnes, aftaler du dette direkte 

med Karsten. Meld dig til hos Annette Hansen. Mere info senere. 

 

 

 

 

Nu til vores egne arrangementer: 

Den 13.oktober var vi til møde ved Pia, hvor vi planlagde generalforsamling og 

standerhejsning i 2017. 

 

Generalforsamling lørdag d.4.marts 2017 kl.17.00 på Gråsten Skole. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nybøl Nor Søsportsklub på 

Gråsten Skole lørdag d.4.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 Gitte Hansen, Pia Søndergård og Vera Tychsen 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 

Willy Lund er på valg.  

Punkt 7: Valg af revisor.  

Kaj Verner Roth er på valg. 

Punkt 8: Indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes skriftligt være 

formanden i hænde 14 dage før. 

Punkt 9: Eventuelt 

Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage. Vi håber på godt fremmøde. 

 

 

Vinterfesten lørdag d.4.marts 2017 kl.19.00 på Gråsten Skole. 

Prisen for maden bliver ca.140kr. pr. person alt inkl. I skal selv medbringe alt service, 

både til kaffebord og til spisning - og drikkevarer. Er der stemning for musik, bliver 

det sat i gang. 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 26.februar. 

 

 

Standerhejsning søndag d.2.april 2017 kl.9. 

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

rundstykker på Gråsten skole. Tilmelding til Pia senest 28.marts 
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Referater fra sommer turene i 2016: 

 

Pinseturen til Augustenborg 14.-16.maj 2016 

Desværre var vejret ikke med os, men det var ikke alene årsag til den lille forsamling 

af sejlere til pinseturen. Flere var syge, en enkelt endda på sygehus, men os der kom, 

havde det hyggeligt. En båd, der var på vej, fik motorstop undervejs og måtte bugseres 

hjem igen, ærgerligt. Men 5 både trodsede vejret og kom sejlende med 7 mand 

ombord, 2 kom kørende direkte fra arbejde – og 1 par kom kørende hjemmefra, 11 i 

alt. Vi udsatte tidspunktet for gåturen, så alle kunne være med. Turen gik langs 

fjorden, op gennem parken og tilbage til klubhuset, hvor klubben gav en øl/sodavand. 

Klokken 18 var grillen klar, der måtte lige en ”paraply” over pga. regnvejr, vi spiste 

indenfor. Senere sang vi, havde lidt forskellige opgaver og quizzer, alle fik en 

chokoladebar i præmie, vinderholdet fik også æren! Der var kun to hold. Klokken 9 

søndag morgen spiste vi fælles morgenkaffe i klubhuset, da var vi kun 8 personer, 1 

skulle på arbejde. Senere på formiddagen sejlede to skibe til Sønderborg, 1 helt hjem, 

de 2 sidste blev til mandag. Ellers oplevede vi sol, regn, tordenvejr og en del blæst, 

men tak for en hyggelig pinse.  

  

  

Sommertur til 

Wassersleben d.25.-26. 

juni 2016 
Desværre var der sket 

en dobbelt ”booking” til 

klubhuset til denne 

lørdag aften. 

Havnemesteren var 

virkelig ked af det og 

undskyldte mange 

gange, men heldigvis 

kunne Tommy nå at 

købe et par pavilloner 

inden han sejlede fra 

Gråsten. Så det var en god løsning, især fordi vejrudsigten ikke lød alt for stabil. Men 

allerførst havde vi jo vores traditionelle gåtur, den gik over broen ved Skomagerhus, 

gennem skoven, gennem Kupfermühle og retur til Wasssersleben. Der sad alle dem, 

som var forhindret i gåturen pga. diverse problemer med kroppen, for heldigvis havde 

nogen haft tid til at sætte pavillonerne op inden vi gik. Der sad vi og fik en 

øl/sodavand, indtil vi skulle grille. Senere på aftenen havde vi lidt sjov, kast med store 

træ terninger og ”vælte flasker med strømpebold på hovedet”. Alle fik lidt chokolade. 

Vinden tiltog i løbet af aftenen, men om natten blev det meget værre, så næste morgen 

lå vores ”telt” fladt på jorden. Kurt tog det med hjem til reparation. Tak til alle der 

hjalp med opsætning og nedtagning. I løbet af søndagen sejlede vi hjem igen, tak for 

en hyggelig weekend, vi var 9 både, 17 voksne og 2 børn. 
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Efterårstur til Bockholmwik d.3.-4.september 2016 
Lørdag var vi heldige med vejret, fint solskin og ikke meget vind. Desværre var vi kun 

5 både, 9 personer – dog var to par mere på vej, men vendte om pga. motorproblemer. 

Kl.14 bød Pia velkommen, vi gik tur langs vandet, gennem skoven og campingpladsen 

og hjemme ved havnen fik vi en øl/sodavand oppe ved klubhuset, som vi havde lejet 

til om aftenen. Kl.18 var grillen klar og vi grillede og spiste, mens vi nød en fantastisk 

udsigt, da klublokalet, som lå på 1.sal. Senere spiste vi slik med pinde, så alle fik en 

præmie! Lidt over midnat gik vi ned ombord. Søndag regnede det, men da der ikke var 

mere på programmet, sejlede vi hjem efter at have haft en hyggelig weekend.  

 

  
  

 

 

Pilketur og standerstrygning 

lørdag d.1.oktober 2016 

Desværre ville ingen fisk bide på 

krogen, så da klokken var 16.20 og 

fiskene skulle opmåles, var der 

ingen. Gitte bød velkommen og vi 

sang, mens Willy halede standeren 

ned. Alle kørte om på Gråsten 

skole, hvor vi spiste wienerschnitzel 

fra Holbøl Landbohjem – det 

smagte godt. Derefter spillede vi lotto om 3 Bodum termokrus og 3 æsker chokolade. 

Da vi skal være ude af lokalet senest kl.23, begyndte vi at rydde op i god tid, vi 

sluttede omkring kl.22. Bestyrelsen siger mange tak til alle, der hjalp til med 

oprydning/opvask.  

Vi var 22 voksne til spisning. 

  

  

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

