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Nr.2  2008/2009 
Ohøj, kære sejler venner. 
På dette tidspunkt er alle vores både på land, og i weekenderne er der tid til 
andre aktiviteter. Sommervejret blev mest det vi kalder ”typisk dansk sommer”, 
men pinse vejret var da skønt.  
Der er ingen arrangementerne inden jul, hverken i NNS eller i vores fælles 
samarbejde med Gråsten Sejlklub og Fiskenæs Bådelaug. Men i årets første 
måneder er der mange aftener, hvor der sker noget af sejler interesse.  
 

Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS : 
7. januar kl. 19.00. Kate og Torben Hansen, hvis båd Thetis ligger i 
Sønderborg, fortæller om deres 16 ugers 2300 sømil lange togt op langs den 
jyske østkyst, over Anholt til Læsø og videre til Gøteborg. Gennem Trolhattan 
kanalen og Gøta-kanalen til Søderholme kanalen som fører ind til nogle store 
søer bag ved Stockholm. Fra Stockholm går turen videre til Ålandsøerne og ind 
i den Botniske bugt til Helsinki. Herfra videre til Estland med besøg i bl.a. 
Tallinn. Fra Estland sejler de tilbage til Helsinki og derefter til Gotland, øen med 
de fleste solskinstimer i Sverige. Herfra videre til Øland og Bornholm og herefter 
hjem til Sønderborg. En fantastisk tur, sejlet af nogle af vore egne sejlere,  med 
anløb af ikke mindre end 79 havne. Mød frem i god tid. Der bliver sikkert 
trængsel i lokalet! 
  
28. januar kl. 19.00. Causeri over særlige begivenheder i klubbens historie i de 
40 år, hvor den har holdt til på Ulsnæs. Anker Hansen og Ib Funder, har været 
med i alle årene, og på hver sin måde har de været med til at præge 
udviklingen både på kapsejladsbanerne viden omkring og ved udbygningen af 
vores nuværende faciliteter. De vil fortælle om deres oplevelser gennem årene.  
Kom og bliv klogere på den maritime udvikling her hvor vi bor.  Det bliver helt 
sikkert ikke kedeligt.  
 
25. februar kl. 19.00. MARINELAGERET i Sønderborg er en nystartet 
virksomhed, som er grundlagt af to lokale sejlere. Læs mere på 
www.marinelageret.dk. Temaet for aftenen er digital navigation. Tom vil 
medbringe GARMIN kortplotter m.m. og fortælle om de digitale hjælpemidler, 
man kan købe i dag, hvis et alm. spritkompas ikke helt lever op til 
forventningerne. Vil du være velinformeret om indkøbsmulighederne i 
lokalområdet må du ikke gå glip af denne aften. Tag endelig mor med. 
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11. marts kl. 19.00. 5 år med tropesol og konstant passatvind. Berit og Erik 
Hyldager (Gråsten sejlere) fortæller om deres 17.000 sømil sejlads til Caribien 
tur – retur i det gode skib OCTOPUS. Berit og Erik vil fortælle om stort og småt 
om livet ombord, om sejlads og om de mange skønne steder, de har besøgt og 
oplevelser de har haft undervejs.  
Det er bare turen, som vi alle drømmer om i en stille stund. Her har du 
muligheden for at få sat ord og billeder på drømmen et par timer. Mød frem, fald 
med på stolen og lad eventyret blive levendegjort. 
 
Alle aftner mødes vi kl. 19.00 i GS klubhus. Deltagergebyr er kr. 0. Der kan 
købes vand, øl, kaffe, te og kage, så ingen skal dehydrere eller sulte undervejs. 
 
Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 
Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.27.10.08, hvor vi planlagde vinterens 
aktiviteter, generalforsamling/vinterfest og standerhejsning. 
 
Hyggeaften med gamle videofilm fredag d.16.januar kl. 19.00 på Gråsten 
skole.  
Vi vil vise gamle video optagelser fra nogle af  vores fælles ture. Klubben giver 
kaffe og boller med ost og pålæg. Har man behov for andre drikkevarer, så må 
det medbringes. Kom og få dine erindringer genopfrisket fra dengang vi alle 
sammen var yngre – det skal nok blive hyggeligt!  
Der er ingen tilmelding, kom bare.   
 
Generalforsamling lørdag d.7.marts 2009 kl.17.00 på Gråsten Skole. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  i Nybøl Nor Søsportsklub 
på Gråsten Skole lørdag d.7.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 Margrethe Ohlsen ( Duddi ) Erling Petersen 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 hænde14 dage før. 
Punkt 9. Eventuelt 
Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage. Vi håber på godt 
fremmøde. 
 



 3

Vinterfesten lørdag d.7.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.22.februar. 
 
Standerhejsning 19.april 2009 kl.9.00 
Standerhejsningen foregår ved vores stander i Egernsund. Derefter gratis kaffe 
og rundstykker med tilbehør på Gråsten Skole, klubben giver også et ”enkelt” 
lille glas. 
Tilmelding senest 1 uge før (senest d.12.4.) til Kjestine på tlf. 74 44 01 54 . 
 
Referater fra sommer turene i 2008: 
 
Pinseturen til Dyvig d.10.-11.maj  

Vi var 16 både, 34 voksne og 6 
børn. Karen og Svend Åge kom 
kørende, da de pt. ingen båd 
har.Vejret var pragtfuldt i pinsen, 
solen skinnede fra en skyfri 
himmel og temperaturen var rigtig 
god. Det var faktisk nødvendigt at 
søge skygge ind imellem. Lørdag 
aften grillede vi vores medbragte 
mad og sad udenfor indtil det blev 
køligt, så trak vi ind i klubhuset. 
Der blev også leget lidt, 3 hold 
med 5 personer på hver, skulle 
gennemgå 3 konkurrencer. Alle fik 

en lille pose bom som præmie, vinderholdet 1 marcipanbrød oveni, alle der ikke 
deltog, fik en slikkepind i trøst præmie. Børnene fik også nogle opgaver, de fik 
også bom bagefter. Søndag morgen kl.9 gav klubben rundstykker, hvor vi alle 
samledes i klubhuset til fælles morgenkaffe. Klokken 10.30 gik vi til Mjelsvig og 
tilbage igen, nogle måtte blive ”hjemme” pga. forskellige skavanker, men de 
holdt hinanden med selskab. Klubben gav en øl/sodavand efter gåturen og kort 
tid efter sejlede folk derfra, med forskellige mål for øje. 

Det er mange år siden, vi har haft så godt pinsevejr, og det er nok også bl.a. 
det, der ligger til grund for det store, dejlige fremmøde på vores pinsetur. Tak 
for det!        
 

 Vera 
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Havnetur til Sønderborg d. 14. - 15. juni 

 

Vejret var ikke det bedste, regnbyger 
og en masse blæst, men 9 både med 
16 medlemmer kom derud, nogle kom 
fredag og resten lørdag. Vi blev enige 
om at grille vores kød og tage det med 
op i klubhuset, det blev lokaler i S.S.M., 
da S.Y.C. skulle bruge deres, vi 
hyggede os og nød den fine udsigt 
over fjorden og havnen. Der kom også 
besøg af vores medlemmer, de havde 
været med Als rundt. 
Søndag d.15. tog vi Jenny og Kai Verner så at sige på sengen, kl. 9 sang vi 
dem op, de havde Rubinbryllup 40 år bryllupsdag - lugen blev åbnet og et hurra 
fik de også. 
kl. 10.30 gik 12 personer hen for at se Sønderborg slot, det var gratis entre på 
grund af at slottet havde 100 års jubilæum 
Vi så rolle spil på slotspladsen, derefter hørte vi i kirken om hertuger og andet 
godtfolk, så mange gamle ting og sager, når hovedet ikke kunne rumme mere, 
gik man bare hjem. 
Opus gav øl og sodavand det siger vi tak for, samt et stort tillykke med dagen.  

 
Duddi  

Transit turen til Galwik 13. – 14.september 2008 
  
Trods kulingvarsel om fredagen, kunne det ikke forskrække en flok hærdede 
NNS´r fra at sejle til Galwik. I løbet af lørdag formiddag kom de sidste, da havde 
vinden lagt sig noget, men det var overskyet og køligt. Pladsproblemerne i 
havnen løste sig efterhånden som ”Galwikkerne” sejlede af sted på weekend 
tur.  
Bestyrelsen købte ind i Sky, efter vi havde overblik over hvor mange der var 
ankommet - 40 personer fordelt på 20 både, stort og flot fremmøde!! Menuen 
kom til at bestå af koteletter, pølser, kartoffelsalat, flutes og salat bar. Snakken 
gik lystigt, bl.a. om sommer ferie oplevelser både herhjemme og i udlandet. En 
enkelt sang blev der også tid til, men kl.24 var der lukket og slukket og ryddet 
pænt op.  
Søndag kl.10 blev der fejet og vasket gulv i klubhuset, så det blev pænt 
afleveret – inden vi kl.10.30 gik en tur i fint vejr til Wassersleben, hvor vi holdt 
en lille pause inden hjemturen. Som belønning for gåturen gav klubben en 
øl/sodavand, hvorefter alle sejlede hjem umiddelbart efter. 
En stor tak til alle, der hjalp til både lørdag og søndag!                                             

 Vera 
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Pilketur og Standerstrygning d. 4. oktober 2008 
  
Der var varslet kuling men det 
gik ikke så galt, dagen 
begyndte med sol og masse 
vind i regnbygerne, 7 både tog 
ud på fjorden for at fange fisk. 
Nogle kom da med fisk til 
opmåling.  
Nr. 1  Cecilie fangede en 
torsk på 39 cm. 
Nr. 2  Uschi fangede en 
hvilling på 31 cm. 
Nr. 3  Palle fangede 
en hvilling på 30½ cm. 
Nr. 4  Hans Paugan fangede 
en hvilling på 28½ cm 
Der var 3 voksen præmier og 1 børne præmie. I år var der 7 børn ude og fiske. 
I år har vi fået sponsor gaver fra : Super Best Gråsten, Marinelageret 
Sønderborg, Broager Sparekasse Ulsnæs og Super Brugsen Ulsnæs. 
N.N.S. havde skænket vinen og sodavand. 
Efter vi havde uddelt gaver og taget standeren ned tog 30 voksne og 8 børn 
over at spise på skolen. Børnene fik sponsor gaver, sodavand og slikkepinde af 
N.N.S. og et skolesæt af Broager Sparekasse. Der blev leget lystigt på gangen 
og vi andre fik snakket en hel del, kl. ca.21.30 var vi færdige. 
Bestyrelsen takker alle for jeres gode opbakning til vores ture i år ,samt til alle 
som gav en hånd med ved oprydning på vores ture og i klubben                Duddi 

  
Eftermæle. 
Der er med stor sorg, at vi har mistet Bent Lorenzen d.5.oktober. Han har været 
medlem af NNS i mange år og deltog gerne i det hyggelige samvær blandt 
sejlervennerne.  
Vore tanker går til Grethe og familien. 
Æret være Bents Minde. 

 
Besøg hjemmesiden på  www.nyboelnor.dk   
 
 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår 
 

 P.B.V. Vera Tychsen 


