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Ohøj, kære sejlervenner. 
 
De fleste sejlere bruger jo påskeferien på at klargøre båden. Jeg faldt over et lille digt som 
passer godt til lejligheden. Det hedder ”fridage” 
Dovne dage er en gave 
selv om man har nok at lave 
for man har det bedst 
når fliden ikke bruges hele tiden!! 
 

Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS : 
Den 15.11.06 Motoraften v/ Peter Rudolph, Søholm Marine 
Vi fik gennemgået alt fra kølesystem, brændstofsystem, vinterklargøring samt at vi fik 
masser af praktiske tips som vi kan nyde godt af senere. 
Der var også mulighed for at stille konkrete spørgsmål som ligeledes blev besvaret på en 
enkel og forståelig måde. 
Der blev fremvist en Volvo motor samt vist filmklip fra Volvo’s motorprogram. 
Søholm sponserede øl og vand til arrangementet. 
En stor tak til Peter Rudolph og Flemming Søholm. 
Der var 29 deltagere til dette arrangement 

 
Den 17.1.07 Besøg hos Nordic Mast, Rødekro  
Vi besøgte ”Nordic Mast” i Rødekro hvor Torben viste 
rundt og vi så hvordan kulfibermaste bliver fremstillet i 
store forme hvorefter de bliver bagt. 
En kulfibermast er utrolig stærk/stiv og vejer ikke ret 
meget – Dette betyder med andre ord at båden ikke 
krænger ret meget og at der skal væsentlig mere vind til 
før der skal rebes.  
Kulfibermaste er ”kundetilpasset” og vil til en 25 fods 
båd koste ca. 4 gange så meget som en traditionel aluminiummast. Til en 35-40 fods 2 
gange så meget og til en 100 fods kun ca. 10% mere. 
Vi fik også en række gode råd.  



For at undgå mastehavari, anbefales det at udskifte vant og stag hvert 10. år. Problemet er 
at det ikke er muligt at se når wirerne begynder at slippe grebet i vantskruerne. Vi var 
vidst mange der sejler på 20. år eller mere med samme rigning, så måske skulle vi 
overveje….! 
For at passe på sine vantskruer skal vi afrense dem i sprit om efteråret og først få minutter 
før tilrigning smøre med lidt fedt – Ellers vil sandkorn sætte sig i fedtet og blive skruet 
med ind i gevindet når vi strammer vantskruerne. 
En stor tak til Torben fra Nordic Mast. Der var 28 deltagere til dette arrangement. 

 

Den 7.2.07 En rejse til solens gemmested v/ Erik Petersen Wildlife 
Erik berettede meget levende om sejlturen til vores nordiske 
broderfolk i Norge sammen med en god ven. Foredraget blev 
suppleret med meget flotte digitale billeder, bl.a. nogle meget flotte 
billeder af solopgange og – nedgange. 
Der var 55 personer til dette arrangement. 
  
Den 7.3.07  Sikkerhed på Flensborg Fjord – på den danske og 
tyske side v/Günther Hermann, Wasserschutzpolizeirevier 
Flensborg. 

Han fortalte om søvejsreglerne på Flensborg Fjord. Danmark og Tyskland har ikke de 
samme regler, det er det eneste sted ved en grænse, der har denne ordning. Günther 
Hermann håber, at Tyskland får de samme regler som i Danmark. Wasserschutzpolitiet 
tilbyder også at vi danskere kan få vores navigations udstyr mærket nede ved dem i 
Flensborg. Man skal lige kontakte dem først på tlf. 0461 484 6306 og bede om at tale med 
Günther Hermann. 
  

Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 
Den 11.marts 2007 var der generalforsamling i NNS kl. 17.00  
Formanden bød velkommen til de 24 NNS´r , som var kommet til generalforsamlingen. Vi 
startede med kaffe og wienerbrød, mens vi hygge-snakkede, umiddelbar derefter kom den 
”alvorlige” del. 

Punkt 1: Valg af dirigent. 
Erling Bojsen blev foreslået – og modtog valget.  
Punkt 2 : Formandens beretning. 
Formanden fortalte lidt om alle turene i 2006, og vinter arrangementerne sammen med  
GS og FB. Beretningen blev godkendt.  

Punkt 3 : Forelæggelse af regnskab. 
Kjestine gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Punkt 4 : Valg af bestyrelsen. 
Duddi og Vera modtog genvalg.  Kim  var ikke til stede og ville heller ikke fortsætte i 
bestyrelsen. Flere blev foreslået, Erling Pedersen blev valgt.  

Punkt 5 : Valg af bestyrelsessuppleant. 
Willy Lund blev genvalgt. 

Punkt 6 :Valg af revisor. 
Kaj Verner blev genvalgt.  
 

 



Punkt 7 : Indkomne forslag. 
Fra Christian Tychsen : vedrørende NNS`s hjemmeside. Hjemmesiden har været gået ned 
nogle gange, skal vi blive ved med at have den? Vi kan få en bedre som koster lidt penge, 
har undersøgt det, pris ca. 168 kr. +moms pr. år, dertil kommer oprettelse, det er et 
engangsbeløb på 200 kr. Nu er det op til jer. 
Forslaget blev vedtaget.  

Punkt 8. Eventuelt 
Duddi havde lejet klublokalet i Augustenborg til pinseturen i år, og næste år i Dyvig. 
Bestyrelsen fik følgende forslag til sommer turen: Bockholmwik, Glycksborg, Verdens 
Ende, Sønderborg og Høruphav. 
Forslag til transittur: Galwik, Langballigau, Schausende og Fahrensorht. 
Bestyrelsen har købt nye standere, de er dobbelte, derfor står NNS rigtigt på begge sider. 
Vi er lidt utilfreds med den gule farve, derfor fik vi et afslag på 25%, men prisen er stadig 
75 kr., da det er en god kvalitet. 
Til arrangementet d. 7.marts ang. sikkerhed på Flensborg Fjord med Günther Hermann, 
gjorde han opmærksom på, at alle kan gratis få indgraveret et nummer i vores værdidele. 
Det kan både være redningsvest, GPS, TV og andet radioudstyr, kort sagt alt af værdi, 
man gerne vil sikre på denne måde. Man skal ringe til Wasserschutzpolizei i Flensborg 
0461 484 6306.  
Der blev også snakket lidt om evt. medlemskab af Danmarks tursejlerforening. 
Angående Danmarks tursejler forening: Hvis din klub beslutter sig for medlemskab af 
D.T. (Fiskenæs er medlem) betaler klubben i årlig kontingent 300kr.. Det enkelte medlem 
af klubben betaler så kun 235kr. i årlig kontingent til D.T. Som enkeltmedlem betaler du 
285kr. årlig, det tilbud gælder for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af D.T. 
Til sidst takkede Duddi alle medlemmer for god opbakning, håber at det fortsætter i den 
nye sæson- også det gode vejr! Vores nye bestyrelsesmedlem fik et ”klap” -  ligeså den 
”gamle” bestyrelse – og vores dirigent. 
Generalforsamlingen 2007 var slut. 
 

Vinterfesten. 
Festen begyndte med at vi, 25 personer, sang en 
velkomstsang.  
Uschi havde lavet en fantastisk buffet med bare lækre 
sager, alt fra sild og andre fisk, til lune retter - 
spændende tærter og  desserter/ost. En stor tak til hende 
for det store arbejde!!! Det smagte rigtig godt. 
Ligeledes en stor tak til alle som hjalp til med opvask og oprydning bagefter  - og til 
musikken, Kaj og Christian. Der blev ikke danset så meget, men folk snakkede og 
hyggede sig.  Klokken 2.30 var alt lukket og slukket, men forinden var der mulighed for at 
få sulten stillet endnu en gang med stor ”reste buffet”. 
 
Den 26.marts holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture. 
Resultatet af det, blev som følger : 

Pinseturen til Augustenborg 26.-27.maj 
Vi håber på godt vejr, så vi både kan grille og spise ude, ellers må vi trække indenfor. I 
skal selv medbringe grill + grillkul, grillmad , service og drikkevarer. Så vil vi sørge for 



lidt leg/konkurrencer og måske er der stemning for en lille sang. Vinderne får en lille 
præmie, til børnene vil der også være noget aktivitet af en eller anden slags – ligeledes 
præmier. Der vil ikke være musik, men derfor kan man jo godt hygge sig til den lyse 
morgen, såfremt man har lyst til det. 
Søndag morgen kl.9 giver klubben rundstykker, men I skal selv medbringe service, kaffe 
og hvad I ellers har brug for til morgenmad. Gæster er for egen regning. Efter kaffen 
håber vi, at mange har lyst til en gåtur i omegnen, hvis vejret er til det, derefter giver 
klubben en øl / sodavand. Fra bestyrelsens side er programmet slut omkring middagstid, 
men man må blive lige så længe man har lyst. 
  

Sommer turen går til Bockholmwik 16. - 17. juni 
Vi har fra bestyrelsens side ikke lagt planer for denne weekend, men klubben giver 
grillkul, resten tager I selv med. Har I nogen forslag til en eller anden form for aktivitet, så 
sig endelig til. 

 
Transittur til Langballigau 15. – 16.september 
Vi har lejet klubhuset, I skal selv sørge for maden, men klubben giver grillkul. I skal selv 
medbringe grillkød + tilbehør og drikkevarer. 
Klubben giver også en øl/sodavand  til alle, der har lyst til en gåtur om søndagen. 

  
Standerstrygning/pilketur 6.oktober. Opmålingen af de indfangne fisk 
er kl.16.20, kommer man senere, er man ude af konkurrencen. Der er 
præmier, til dem som fanger de 3 ”længste” fisk. Standerstrygningen 
foregår umiddelbar derefter. Der kan bestilles gule ærter og det bliver de 
”rigtige” og uden timian – med 3 slags kød: kålpølser, røget bacon og 
sprængt nakke -   eller wienerschnitzel med grønsager og brasede kartofler 
kl. 18 på Gråsten Skole. Prisen er 115 kr. Tag selv drikkevarer med. 
Bindende og seneste tilmelding til spisning er d.23.9 til Duddi på  
tlf. 74 65 05 36. 
 

  
Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 75 kr., mærkater til bilen koster 
20 kr. 
 
Ny hjemmeside. 
Klubben har fået ny hjemmeside www.nyboelnor.dk  
ny email adresse nns@nyboelnor.dk  
 
Alle ønskes en rigtig god sommer og god vind.                   
 
                                                                                                     P.b.v. Vera Tychsen 

  


