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Nr.2  2007/2008 
Ohøj, kære sejler venner. 
Sommeren er forbi, spørgsmålet er -  har 
vi overhovedet haft den? Men alligevel 
har vi jo været på sejlerferie, måske blev 
den bare ikke helt som planlagt. Vi 
husker den i hvert fald som meget 
blæsende, kold og regnfuld. Men nu er 
efteråret over os, naturen giver os sit 
flotte farvespil – og vores både skal på 
land! 
 

Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS : 
28.november kl.19.00 i Gråsten Sejlklub. 
Ølsmagning/let anretning. 
Vi får besøg af Lars Jensen fra ”Danske ølentusiaster”, Sønderborg afdeling. Han vil 
fortælle om øllets historie, brygning, råvarer og øltyper. Der vil være prøvesmagning af 
10 forskellige øl – undervejs serveres et lækkert pølsebord. Prisen er 150 kr. pr. person. 
Bindende tilmelding bedes givet til Bjørn Bach-Hansen tlf. 74 65 13 87 – 40 56 28 00 
senest d.19.november 07.  

 
9.januar 2008 kl.19.00 i Gråsten Sejlklub. 
Göta-kanalen og den svenske skærgård v. Margrethe Ohlsen 
 
6.februar 2008 kl.19.00 i Gråsten Sejlklub 
Sejltur rundt om Kap Horn v. Anker Hansen 
 
27.februar 2008 kl.19.00 i Gråsten Sejlklub 
M/Gl. Cecilie og hendes søstre fra Egernsund – skibe fra skibsværftet i Kiel  
v. Claus Ellehauge og Herluf Sørensen. 
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8.marts 2008 kl. 9 – 12. Tur til Nutec, Esbjerg – søredning. 
Prøv at springe i vandet med redningsvest, at kravle op i en redningsflåde, at blive 
reddet op af vandet i 20m/s og 1 m. høje bølger i mørke og i tordenvejr.  
Tør du? Tør du lade være? Pris pr. person ??? 
Arrangementet afhænger af støtte fra Tryg Fonden, som er søgt – men får først svar i 
begyndelsen af december. Hør nærmere ved et af arrangementerne i januar. 

Programudvalget ser frem til stor tilslutning ved vinterens arrangementer. 
 
 
Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 
Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.15.10.07, hvor vi planlagde vinterens aktiviteter, 
generalforsamling og standerhejsning. 
 

Hyggeaften med gamle videofilm fredag d.25.januar kl. 19.00 på Gråsten skole.  
Duddi har fået nogle gamle video film af Paul og Kiss. Vi synes, det kunne være 
hyggeligt at se dem sammen med jer. De er fra 1994 og –98. Klubben vil servere kaffe 
og boller med ost. Det skal nok blive sjovt at se de gamle optagelser!   
 

Generalforsamling lørdag d.8.marts 2008 kl. 17.00  på Gråsten Skole. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  i Nybøl Nor Søsportsklub på 
Gråsten Skole lørdag d.8.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 ( bestyrelsen foreslår uændret kontingent ) 
Punkt 5 : Valg af  bestyrelsen.   
På valg er Kjestine og Børge. 
Punkt 6 : Valg af bestyrelsessuppleant. 
Punkt 7 :Valg af revisor. 
På valg er Erling Bojsen 
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. 

 

Vinterfesten lørdag d.8.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.24.februar. 
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Standerhejsning 13.april 2008  kl.9.00 
 
Standerhejsningen foregår ved vores stander i Egernsund. Derefter gratis kaffe og 
rundstykker med tilbehør på Gråsten Skole. Tilmelding senest 1 uge før (senest d.6.4.) 
til Duddi på tlf. 74 65 05 36. 
 

Referater fra sommer turene i 2007. 
Pinseturen til Augustenborg 26.-
27.maj. 
Trods udsigten til en regnfuld pinse, 
var vi 15 både med 30 personer i alt. 
Lørdag morgen vågnede vi op til 
regnvejr, det fortsatte det meste af 
dagen, men da vi skulle op at grille, 
var det tørvejr. Men det var køligt, så 
spisningen foregik inde i deres fine 
klubhus. Vi sang alle sange fra vores 
sanghæfte, med en ”skål” mellem 
hvert vers, så det blev til mange. 
Senere blev der leget, en enkelt 
foregik udenfor, næste gang bliver 

det med chokoladekiks, de støver ikke så meget! Der var slik/chokolade til vinderne og 
børnene fik en slikpose hver. Næste gang skal vi nok sørge for trøstpræmier til taberne! 
Der var musikanlæg i huset, nogle havde CD`r med, så der kom gang i dansebenene, 
festen sluttede ca. halv to. Søndag morgen, atter regnvejr, gav klubben rundstykker, kl. 
10.30 gik vi tur langs fjorden, men da var regnen ophørt. Et par stykker deltog ikke, de 
havde vist ”brandvagt” Ved badeanstalten gik vi ind gennem skoven, ved hjemkomsten 
gav klubben en øl/sodavand, hvorefter nogle sejlede til Sønderborg, andre helt hjem og 
resten blev i Augustenborg.  
Det var en dejlig pinsetur – og trods vejret var det skønt med den gode tilslutning!! 

 Vera 

Havnetur til Bockholmwig d. 16. – 17. juni. 

Dagen begyndte med masser af regn, ved tre tiden klarede det op og da var de fleste 
både  kommet, det blev til 11 både . Vi spiste i jolleskuret og grillede uden for, det blev 
tørvejr hele aftenen, vi var 23 personer og 5 hunde  vi hyggede, snakkede og sang fra 
vores hæfte. Søndag hjalp alle med at rydde op, derefter var der gå tur op i skoven og 
langs campingpladsen hjem. N.N.S. gav øl og sodavand, vi var kun lige kommet under 
tag, så kom regnen igen, nogle havde dyner ude - de blev lidt våde . Mange tak til alle 
som trodsede vejret, vi fik nogle hyggelige timer sammen  og tak til dem som hjalp. 

Duddi 
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Transitturen til Langballigau 15. – 16. september 07 
For at sige det mildt, var det en meget blæsende weekend, men på trods af det kom der 
18 både med 38 NNS´r ombord i alt. Superflot opbakning! Nogle kom fredag, resten i 
løbet af lørdag formiddag. Solen skinnede, nogle gik en tur i det naturskønne område – 
andre hyggede sig rundt omkring på bådene. Klokken 18 var grillen klar, så det 
medbragte kød kunne blive stegt, vi spiste inde i klubhuset. Der var 5 børn med, de fik 
hver en slikpose, som belønning for deres kroketspil, som Willy havde med.  Senere på 
aftenen sang vi vores ”genbrugs” transitsang – og omkring midnat var festen slut. 
Søndag kl. 10 blev der ryddet op i klubhuset, tak til alle der hjalp til. Derefter stod der 
gåtur på programmet, nogle sejlede hjem inden – andre blev og holdt ”brovagt”. Vejret 
var solrigt og lunt, men stadig ret blæsende. Tilbage ved klubhuset fik alle tilbudt en 
øl/sodavand, kort tid efter gik turen hjemad, det gik hurtigt med god halvvind.  

Vera 

Fisketur og  standerstrygning d. 6.oktober 2007 
Der var tæt tåge fra morgenstunden, men i løbet af formiddagen klarede det op og solen 
kom igennem. Ikke en vind rørte sig, så det var perfekt til formålet. Mange var sejlet ud 
for at prøve lykken, men det var faktisk kun ”SIDA”, som rigtig havde heldet med sig. 
De fangede ca.15 fisk, hvoraf den ene var en stor torsk på 
58,5cm. De fleste andre både, med undtagelse af Hans og Jan, 
fangede kun enten undermålere eller ingenting. Resultatet blev : 
1.præmien fik Cecilie, som fangede en torsk på 58,5cm. 
2.præmien fik Paul (Polle) han fangede en knurhane på 31,5cm. 
Både Simone og Hans Petersen fangede en hvilling på 28,5cm. 
så de fik begge to en 3. præmie. 
Vi fik sponsorgaver fra Broager Sparekasse,( sportstaske + 
håndklæde ) Gråsten Brugs (en føntørrer )og Brag, Sønderborg 
( træraflespil ). En stor tak til dem!!! NNS gav 3 flasker 
hvidvin.  
Duddi havde forinden budt velkommen til os alle, takkede for 
det gode fremmøde – både på dagen, såvel også på alle 
sommer-fælles ture. Derefter trak Willy standeren ned mens vi sang. Kl.18.00 blev der 
anrettet ta-selv bord med gule ærter og wienerschnitzel, begge dele med alt, hvad dertil 
hører.  
Ved 21 tiden var alt ryddet væk, inkl. opvasken – igen skal lyde en stor tak til alle, der 
hjalp til!!!  Vi var 36 personer til spisningen. 

Vera 

Nye medlemmer. 
Følgende nye medlemmer bydes velkommen i NNS: 
Jan Mortensen, Nygade 30-32, 6690 Gørding 
Paul Wraae, Fjordkobbel 22, Alnor, 6300 Gråsten 
 
Besøg hjemmesiden på  http://nns.info-side.dk   
se også billeder på  http://nns.fotoz.dk/ 
Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår 

P.B.V. Vera Tychsen 


