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 Nr.2  2006/2007 
Ohøj, kære sejlervenner. 
Sommervejret blev rigtig dejligt i år, masser af varme -  og vi har vist aldrig haft godt 
vejr i en så lang periode, badesæsonen har også været perfekt. Sejlbådene måtte bruge 
motoren en hel del, men så var det godt for motorbådene. Midt i august fik vi pludselig 
vejrskifte med regn og vind, heldigvis kom solen igen i september. Nu er de fleste både 
på land, og så kommer hyggen hjemme i stuerne og alle andre aktiviteter. 
 

Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS : 
 
15. november 2006 kl. 19:00 Motoraften v/Peter Rudolph, Søholm Marine  
Peter fortæller om motor-reparationer og vedligeholdelse vi selv kan udføre.  
Tilmelding ikke nødvendig. 

 
17. januar 2007 kl. 19:00 Besøg hos Nordic Mast, Rødekro 
Kom og se hvordan de gigantiske kulfibermaste/bomme bliver fremstillet. 
Vi mødes hos Nordic Mast, Bergensvej 6, 6230 Rødekro 
Tilmelding til Bjørn 74 63 26 46 senest 08.01.2007  
 
07. februar 2007 kl. 19:00 Sejladsberetning: En rejse til solens gemmested  
v/Erik Petersen(WILDLIFE) 
En gribende fortælling om sejlads i Kattegat/Skagerak og videre mod nord til vore  
nordiske broderfolk. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne 
Tilmelding ikke nødvendig. 
 

Under planlægning  (En lørdag formiddag)Tur til Falck Nutec, Esbjerg  
Prøv at springe i vandet med redningsvest, at kravle op i en redningsflåde, at blive  
reddet op af vandet i 20 m/s og 1 m. bølger i mørke imens det lyner og tordener. 
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Arrangementet er meget dyrt og afhænger af sponsorstøtte. Derfor bliver det muligvis 
ikke til noget. Forhør selv ved Bjørn Vestergård eller ved et af arrangementerne inden. 
 

 
07. marts 2007 kl. 19.00 Ekstrem sejlads med Lars Bønløkke. 
Videoklip af dramatiske sejloplevelser – Kom og få pulsen helt op.   
Tilmelding ikke nødvendig.  

     

Programudvalget ser frem til stor tilslutning ved vinterens arrangementer. 
 
 
Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 
Bestyrelsen holdt møde ved Kim d. 9.10.06, hvor vi planlagde vinterens aktiviteter i 
NNS. Det er jo ikke det store program, men det synes vi heller ikke er nødvendigt, da vi 
har de fælles arrangementer med GS og FB. 
 

Generalforsamling lørdag d.17.marts 2007 kl. 17.00  på Gråsten Skole. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  i Nybøl Nor Søsportsklub på 
Gråsten Skole lørdag d.17.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 : Valg af  bestyrelsen.   
På valg er Margrethe Ohlsen ( bedre kendt som Duddi ) Kim Petersen, Vera Tychsen 
Kim ønsker ikke genvalg. 
Punkt 5 : Valg af bestyrelsessuppleant. 
Punkt 6 :Valg af revisor. 
På valg er Kaj Verner Roth. 
Punkt 7 : Indkomne forslag. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes skriftligt være formanden i 
hænde14 dage før. 
Punkt 8. Eventuelt 
Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage.Vi håber på godt fremmøde. 
 
Vinterfesten lørdag d.17.marts kl.19.00 på Gråsten Skole. 

Prisen for maden bliver 130kr. pr. person alt inkl.  
Drikkevarer skal I dog selv medbringe. Kokken bliver 
den samme som sidste år, diskjockeyerne bliver også 
de samme som sidste år. Vi håber, rigtig mange har lyst 
til en festlig og fornøjelig aften sammen med 
sejlervennerne. Bindende tilmelding til Duddi på  
tlf. 74 65 05 36 senest d.3.marts. 
   

Standerhejsning 22.april 2007  kl.9.00 
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Standerhejsningen foregår ved vores stander i Egernsund. Derefter gratis kaffe og 
rundstykker med tilbehør på Gråsten Skole. Tilmelding senest 1 uge før (senest d.15.4.) 
til Kjestine på tlf. 74 44 01 54. 
 
 

 Referater fra sommer turene. 
 
Pinseturen til Dyvig d.3.-4.juni 2006  
Vi ankom 15 både med 29 personer til Dyvig, vejret kunne godt have været bedre, først 
regnede det, men sidst på dagen kom solen. Men vi manglede varmen, så vi grillede ude 
og spiste inde i klubhuset. Bagefter legede vi : 6 personer blev delt på 2 hold, siddende 
på stole fik de overtrækssko på med bogstaver under, MOSTER stod der, derefter skulle 
de lave ord ved at flette ben. Vi havde en pose fyldt med forskellige ting, som de skulle 
mærke på og gætte hvad der var i den. Til sidst en leg, hvor man skulle gribe en kugle i 
snor – op  i et fingerbøl, det var svært. Der var gevinster til begge hold. Børnene havde 
også en leg mens vi så på - og de fik slikposer. Til sidst var der en terningleg for os alle 
rundt om bordet : slå en sekser og spis slik med pinde indtil den næste slår en sekser, 
der var fart over feltet.  
Søndag efter morgenkaffen var der gåtur til 
Mjelsvig, der var demonstration af Vikings 
redningsbåd og andet udstyr. Klokken 13 
kom redningshelikopteren og lavede 
redningsøvelse på vandet, den landede 
derefter på en mark, hvor piloten fortalte 
om deres arbejde. Til sidst kunne alle 
komme op i helikopteren og se dens udstyr. 
Alle havde fået en øl eller sodavand med i 
lommen inden vi gik fra Dyvig.  
Bestyrelsen takker for den gode opbakning 
i pinsen.  

 Duddi 

Turen til ”kanalen” d.24.-25.juni. 
Der var god deltagelse - 31 voksne personer og Patrick på weekendtur i ”kanalen. 
Lørdag sidst på eftermiddagen kom det store krydstogtskib ”Europa”. Vi stod ude på 
spidsen og så da skibet rundede ude ved Holnis, det fyldte godt i fjorden, efter 
fortøjningen var fuldført stod vi og beundrede den store kolos. Vi grillede under 
halvtaget – senere på aftenen så vi stort fyrværkeri, da ”Europa” sejlede fra Flensborg 
igen. Søndag gik vi tur op til vandtårnet – nogle var oppe at se den fine udsigt. Vejret 
var dejligt hele weenenden. 

Duddi 

Transittur til Galwik d. 2.-3.september 
Lørdag formiddag var bestyrelsen oppe i Sky, 
for at købe ind til grillfest. Menuen bestod af 
koteletter, grillpølser, kartoffelsalat os salatbar. 
Alle skulle selv grille deres eget kød på den 
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store grill. Vejret var perfekt, solrigt og varmt, det kunne ikke være bedre. Snakken gik 
lystigt hele aftenen. Vi sang en ”transitsang” og danset blev der også. Duddi havde lånt 
den store ghettoblaster af Fiskenæs Bådelaug. 
Om natten blæste det meget, der kom nogle kraftige vindstød, derfor aflyste vi den 
planlagte gåtur søndag formiddag. På den måde var der frit valg mellem at sejle hjem 
straks ( inden det blæste endnu mere ), eller blive til vinden havde lagt sig igen. 
Klubben gav en øl/sodavand lige efter oprydning af klubhuset kl.10. Bestyrelsen sender 
en STOR tak til alle der hjalp med forberedelsen af maden – og med rengøringen af 
klubhuset!  Det er for øvrigt et meget flot klubhus, dog er akustikken ikke god, der 
mangler lidt småting, før det er helt færdigt. 

Vera 

 
 

Pilke tur og standerstrygning 7.oktober 2006 
Vejret var ret blæsende og køligt, det var nok grunden til, at så få både deltog i pilke 
turen i år. Der blev kun fanget 3 torsk og opmålingen gav følgende resultat : 
1. præmie : torsk på 58 cm. fanget af Peter Provstgård 
2. præmie : torsk på 50 cm. fanget af Palle  
3. præmie : torsk på  48cm. fanget af Christian Tychsen 
Efter uddeling af præmier, som var blevet sponsoreret af  Brugsen Gråsten ( en 
kaffemaskine ) Sparekassen Broager ( en sportstaske ) , og Brag Sønderborg (4 
dækkeservietter, 2 pakker servietter og en lille flaskekøler) sang vi den omdelte sang, 
mens Kim tog standeren ned for denne sæson. Klubben gav også alle 3 vindere en flaske 
rødvin hver. Bagefter kørte vi om på Gråsten skole, hvor 42 personer spiste gule 
ærter/wienerschnitzel. Maden smagte rigtig godt og snakken gik lystigt. Dejligt med så 
stor en opbakning. 

Vera 

Nye medlemmer. 
Følgende nye medlemmer bydes velkommen i NNS: 
Werner Burmeister, Elmevangen 13, 6715 Esbjerg 
Bent Ove Knudsen, Højmarken 16, 6310 Broager 

 
Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår 
 
Nyhed.  NNS er nu kommet på nettet, hvor du kan se 
aktuelle emner, og har du maritime ting, som du vil have 
solgt, kan de også komme med. 
 Besøg hjemmesiden på  http://nns.info-side.dk   
se også billeder på  http://nns.fotoz.dk/ 
 

P.B.V. Vera Tychsen 


