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Nr.1.2018 

Ohøj, kære sejlervenner. 

Sommeren 2017 var ret så dårlig rent vejrmæssigt, det regnede og blæste en stor del af tiden. 

Men vi sejler jo bare afsted alligevel, måske bliver planerne ændret lidt undervejs, måske bliver 

der lidt flere ”indeblæsedage” og de lange, lune grillaftner blev der ikke ret mange af. Vi kan 

kun håbe på en god sommer i år.  

Nu er alle både på land igen og der er tid til andre aktiviteter. Der er igen i år et samarbejde med 

Gråsten Sejlklub og Fiskenæs Bådelaug med vinter arrangementer, en blanding af foredrag om 

ture og mere ”praktiske” arrangementer. 

  

Dette er programmet for vinteren 2017-18: 

De første 3 arrangementer har været afholdt/tilbudt, de sidste 3 kan du måske stadig nå at 

deltage i.  

 

Der har været afholdt/tilbudt tur til Hanseboot i Hamborg lørdag d.4.11.2017  

  

DIN-TUR: Onsdag 29/11 2017 kl. 19 i Gråsten Sejlklub. Temaet er ”sejlads i farvandet ud 

for Kroatien”. Bent Rasmussen har sammen med en klubkammerat og deres familier været på 

charterferie i Kroatien – men i charterbåd.  

Bent Rasmussen, Dorthe Meldgård Petersen og Morten Gellert Sørensen har sammen med deres 

familier, 9 personer i alt, været på charterferie i Kroatien, hvor de lejede en båd, Dufour 460 

Grand Large. De fløj fra Hamborg og sejlturen udgik fra Split. De sejlede langs kysten mod 

nord, vejret var fantastisk godt, så der blev badet rigtig meget. Turen varede 14 dage, de sejlede 

188 sømil, noget af ruten var inde i en Nationalpark, som var dyrere at sejle i, hvis man ikke 

havde forudbestilt. Efter kaffepausen var der mange relevante spørgsmål, da det er en tur mange 

af os kan gøre. Det kostede 48000kr. at leje båden, men de betalte 5000kr. oveni for ekstra 

udstyr, bl.a. en genakker, havnepenge 4000kr., flere nætter lå de for anker, da vejret var så 

skønt. Et meget godt foredrag og flotte fotos som 38 sejlere havde fornøjelsen af at høre.  

 

 DIN-TUR: Onsdag 17.januar 2018 kl.19 i Gråsten Sejlklub. 
Denne aften var der foredrag med Kim Mathisen, desværre intet referat, da jeg ikke havde 

mulighed for at være til stede.  

 

VETUS BÅDUDSTYR Onsdag den 7.marts 2018 kl.19 i Gråsten Sejlklub. Vetus er en stor 

leverandør af rigtig mange standardkomponenter, såsom motorer og drev, bovpropeller, luger, 

toiletter, trykvand og rigtig meget mere. Kom og deltag i et ”hands-on” foredrag af Vetus, hvor 

også indbygningen bliver omtalt. Her kan du få svar på dine spørgsmål. Vi giver kaffen – kom 

og vær med!   
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FLENSBORG: Gårde, rom og gamle skibe 14. april 2018: Tag med på en guidet tur 

igennem Flensborgs gamle bydele, og få fortalt historien om Flensborg i dens stormagtsdage. 

Dengang Rom’en og sukkeret var den vigtigste handelsvare for byen. 

Tilmelding til Anette Hansen tlf. 29 63 58 55 

  

FORÅRSFROKOST: Lørdag d. 21.april 2018 i Gråsten Sejlklub. Så dækkes der op til stort 

buffet bord, ligesom sidste år! Der bliver disket op med alskens gode sager i klubhuset. Denne 

gang kan det måske være, at der er lidt hyggelig musik til maden? Hvem ved – men kom og vær 

med til at gøre dagen festlig. Forårsfrokosten afholdes umiddelbart efter standerhejsningen i 

Gråsten Sejlklub. 

Pris for deltagelse oplyses senere. 

 

Nu til vores egne arrangementer: 

Den 8.februar var vi til møde ved Gitte, hvor vi planlagde generalforsamling og standerhejsning 

i 2018. 

 

Generalforsamling lørdag d.24.marts 2018 kl.17.00 på Gråsten Skole. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nybøl Nor Søsportsklub på Gråsten Skole 

lørdag d.24.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 Arne Nielsen, som begge modtager 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 hænde 

14 dage før. 

Punkt 9: Eventuelt 

Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage. Vi håber på 

godt fremmøde. 

 

Vinterfesten lørdag d.24.marts 2018 kl. 18.30 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 

18.marts. 

 

Standerhejsning søndag d.8.april 2018 kl.9. 

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

Gråsten skole. Husk at tage dit service med! 

Tilmelding til Pia senest 2.april. 
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Referater fra sommer turene i 2017: 

 

Standerhejsning d.2.april 2017 

Søndag d.2.april kl.9 havde vi standerhejsning i fint forårsvejr. Gitte bød velkommen, fortalte at 

bestyrelsen havde store planer med klubbens medlemmer, hele 3 udenlandsrejser! Hun 

hentydede til at både pinse-, sommer- og efterårsturen går til Tyskland. Willy hejste standeren 

til tops, mens vi sang og til sidst 3 gange hurra. Bagefter fik vi kaffe, rundstykker og ”En lille 

en” på Gråsten skole. Vi hyggede os et par timer, hjalp hinanden med at rydde væk, tak for det! 

Vi var 21 morgenfriske sejlere, hvoraf enkelte endda havde fået deres båd søsat. 

 

Pinseturen 3.-4.juni 2017 i Wackerballig. 

Vi havde rimeligt godt vejr, både lidt blæsevejr, sol og en smule regn. Vi var 9 både, hvoraf et 

par var gæstesejlere, 19 personer i alt. Desværre var der sket lidt ”misforståelser” i forbindelse 

med leje af klubhuset, heldigvis kunne vi sidde indenfor i deres bådehal. Lørdag kl.14 bød Gitte 

velkommen, alle der kunne, gik med til Gelting, hvor vi holdt en lille pause i parken, nogle fik 

våde fødder, andre kun hænderne, i noget meget koldt kildevand. Tilbage ved klubhuset fik vi 

alle en øl/sodavand – selvfølgelig sammen med ”brovagterne”. Grillede kl.18, senere lidt sjov, 

især agurkestafet var vældig underholdende, både for dem der deltog – og tilskuerne. Alle fik en 

chokolade præmie. 

Søndag morgen fælles morgenkaffe og rundstykker i bådehallen, kort tid efter sejlede flere 

hjem, andre sejlede til en anden havn.  

Tak for en hyggelig pinsetur. 

 

Sommertur til Schausende 8.-9.juli 2017. 

Der var mange med på denne tur, Børge Sørensen havde fødselsdag, den blev fejret godt, derfor 

kan ingen huske noget, men alle havde en hyggelig weekend. Nej, spøg til side, men vi havde 

ikke aftalt nogen ”referent”, derfor er det sådan! 

 

Efterårsturen d.2.-3.september 2017 

Desværre gik vores tur til Wassersleben ikke som planlagt, men alligevel blev det alletiders 

weekend. Pga. stort sejlerstævne i Wassersleben, og flere andre tyske havne, kunne de ikke 

”huse” os. Et par alternativer var oppe at vende, men enden på det hele blev (fremfor at aflyse 

helt) at afholde det i Fiskenæs, hvilket også var et forslag fra flere medlemmer.  

Da Gitte var på arbejde, men kom senere) bød Arne velkommen til alle de fremmødte, lørdag 

kl.14. Nogle holdt ”brovagt”, men 11 personer deltog på gåturen, som gik gennem skoven, ud 

til- og ind i Slotshaven, rundt om Slottet, fik endda et glimt af et brudepar, som netop kom ud 

fra Slotskirken, gennem byen, langs havnen og tilbage til Fiskenæs. Der fik vi alle 23 en 

øl/sodavand.  

Gitte kom med den gode ide at lave mad, så bestyrelsen købte madvarerne, tilberedte den, med 

god hjælp fra flere medlemmer – det siger bestyrelsen mange tak for. Maden bestod af helsteg 

svinekam, grillpølser, kartoffelsalat, pastasalat, blandet salat og flutes. Men allerførst fik vi en 

lille appetitvækker, bestående af lækre chips/kiks med flere slags dip/pesto. Alt dette til en 

meget rimelig pris, betalt af deltagerne selv. Gitte præsenterede og bød de nye medlemmer, 

Lone og Svend Eskildsen, velkommen, de var med for første gang, men har været medlemmer 

siden sidste år. Vi sang alle sangene fra sanghæftet og en enkelt ”plade” og ellers gik snakken 

lystigt.  

Søndag kl.12 kunne alle der havde lyst, spise rester, hvilket 12 benyttede sig af. En stor tak til 

alle der hjalp til med at tilberede salaterne og oprydning dagen efter. Det er første gang vi har 

prøvet dette – heldigvis blev det en meget vellykket weekend i et meget skønt vejr, vindstille og 

dejligt solskinsvejr. 
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Pilketur/standerstrygning lørdag d.7.oktober 2017 

 

 

Det var højst sandsynligt vejrets skyld, at kun en enkelt båd sejlede ud på pilketur. Desværre 

uden noget resultat, i hvert fald ingen fangst til opmåling. Kl.16.20 bød Gitte velkommen til de 

18, der trodsede vejret og var med til at ”synge standeren ned” for i år. Gitte gjorde talen kort, 

NNS fik et leve og højt hurra, så vi hurtigt kunne køre om på skolen og få varmen. Det fik vi så 

sandelig også, Gitte og Tommy gav en rom grog og en lille en til halsen, mange tak for det! Vi 

hjalp hinanden med at sætte borde og stole op, alle havde jo deres eget service med. Kort tid 

efter kom maden, wienerschnitzel med brasede kartofler og ærter. Da vi var færdige med at 

spise, fortsatte Gitte med at fortælle om nogle af de aktiviteter, der skal ske i løbet af vinteren.  

Efter et par hyggelige timer, begyndte vi på oprydningen – tak for hjælpen til alle.  

Da der ingen fisk blev fanget, var der ingen uddeling af præmier, håber på bedre vejr/held næste 

år.  

Denne aften holdt vi et minuts stilhed for både Henrik Knudsen og Helge Sørensen. Helge var i 

1980 med til at stifte Nybøl Nor Søsportsklub og har været medlem lige siden, klubben har 

givet en bårebuket.  

Æret være deres minde.  
 

Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer i NNS: 

Lone og Svend Eskildsen, Højtoft 38, Kværs, 6300 Gråsten 

Malene og Brian Dorow, Kværsgade 38, 6300 Gråsten 

Edith og Glenn Olesen, Krebsens Kvarter 55, 6700 Gråsten. 

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. chr@nyboelnor.dk  

Vi modtager også gerne indlæg til hjemmesiden og Varpepælen. 

 

  

Pbv. Vera Tychsen 

http://www.nyboelnor.dk/
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