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Nr.2 2012-13. 

Ohøj, kære sejlervenner. 

 

Sommeren 2012 kan vejrmæssigt kaldes for en typisk dansk sommer. Blandet vejr for det meste, 

ingen lange perioder med godt vejr, sommetider for meget vind – eller slet ingen! Solskin fik vi, 

men ville gerne have haft meget mere! 

Bådene er på land nu, men der foregår spændende ting i vores klubber i vinter halvåret.  

 

Bent Ove har været til møde i programudvalget – og de håber, de emner de har valgt, vil falde i 

god jord hos medlemmerne. Så vi ses! 

 

Fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS: 

Onsdag d.7.november 2012 kl.19.00 

Jens Koch fra Middelfart: El om bord 

Jens Koch, der er uddannet elektroingeniør, kommer og fortæller om el installationer om bord. 

Han har selv sejlet i mange år ca.55, så han ved, hvad han snakker om. Man skal passe på med 

strøm om bord, har man nu den rigtige størrelse ledning, er sikringerne store nok, er vores 

ledningsnet uptodate? Alt det- og meget andet, kan vi få mere at vide om, hvis I kommer denne 

aften. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

 

 

Lørdag d. 26.januar 2013 kl. 13.00 i Gråsten Sejlklub 

Torskespisning i Gråsten Sejlklub, maden bliver lavet af Per Hvadgård Nielsen.  

Prisen bliver 100-125kr. pr. person, alt efter prisen på fisk til den tid. Det er nødvendigt med 

tilmelding - og den er bindende, dette skal ske til inden 

d.12.januar til Bent Ove Knudsen  

tlf. 53 28 45 27, eller mail kiti@stofanet.dk 

 

 

Onsdag d.6.februar 2013 kl.19.00 

Forsikring af fritidsbåde- hvilke faldgruber er der og hvad skal man passe på? 

Denne aften kommer en assurandør fra Codan, han fortæller om, hvordan man er stillet, hvis der 

sker en ulykke, f.eks. hvis din nabos båd er skyld i at din båd får en skade, men det er ikke sikkert 

at hans forsikring vil dække skaden. Denne aften kan du måske blive klogere på, hvordan du kan 

dække dig ind? 

Tilmelding ikke nødvendig. 

mailto:kiti@stofanet.dk
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Lørdag d.9.marts 2013 kl.13.00 

Flensborg Søfarts museum 

Denne eftermiddag kører vi til Flensborg Søfartsmuseum, vi mødes ved 

museet kl.13, man betaler selv entré, egenbetaling på 4 Euro pr. person. 

Museet er blevet total renoveret, efter næsten to års byggerod, men nu 

fremstår det i moderne stil, bedre plads overalt og alt er kommet i deres rette 

miljø. 

 

 

 

 

 

Dernæst vore egne aktiviteter i NNS.: 

 

Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.17.10.12., hvor vi planlagde generalforsamling/vinterfest 

og standerhejsning til næste år. 

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d.2.marts 2013 kl.17.00 på Gråsten Skole. 

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

lørdag d.2.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 Bent Ove Knudsen, Pia Søndergård 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. 

 

 

Vinterfesten lørdag d.2.marts 2013 kl.19.00 på Gråsten Skole.  

Prisen for maden bliver ca.135kr. pr. person alt inkl. Drikkevarer skal I 

selv medbringe, men musikken sørger vi også for. 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 

d.24.februar. 
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Referater fra sommer turene i 2012 

Standerhejsning søndag d.15.april 2012 kl. 9. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel, så det var en fornøjelse at hejse vores stander for den nye 

sæson. Bent Ove fortalte om vores kommende ture og ønskede bedre sommervejr end sidste år. 

Frede hejste standeren, mens vi sang, bagefter kørte og cyklede vi alle om på Gråsten skole til 

kaffe og rundstykker. Desværre var alarmen gået i gang, der var problemer med den, så vi måtte 

holde støjen ud fra sirenen et godt stykke tid. Efter et par hyggelige timer, var alle klar til at tage 

hjem og forsætte dagen med forskellige gøremål, for manges vedkommende, sikkert klargøring af 

vores både. Vi var 19 personer. Bestyrelsen siger mange tak til alle de hjælpsomme NNS’r! 

Vera 

 

Pinsetur til Høruphav 26.-27.maj 2012. 

Der deltog 11 både, 21 personer så det var et flot fremmøde. Vejret var med os i hele pinsen, 

solen skinnede fra morgen til aften, hvad mere kan man ønske sig. 

Vi startede vores pinsetur lørdag kl. 14, hvor jeg, Bent Ove, bød alle velkommen til vores 

pinsetræf, og jeg er glad for at så mange møder frem til vores ture. Derefter var vi en del der gik 

rundt om Trillen og tilbage igen, for at få en øl eller en 

vand alt efter eget ønske. 

Kl. 18.00 var grillen tændt op, så vi alle kunne starte den 

store grill menu, alt efter eget ønske. Da den værste sult 

og tørst var stillet, sang vi en sang som Vera havde lavet, 

den faldt i rigtig god jord. Willy, Stinne og Bent Ove 

havde forskellige lege og konkurrencer med, deltagerne 

blev delt i tre hold som konkurrerede mod hinanden, der 

blev heppet, hujet og grinet en del, selvfølgelig var der et 

hold der vandt, men der var gevinst til alle. Hen på de 

sene timer begyndte folk at finde i seng, for at mødes 

igen søndag morgen kl. 9.00 i sejlklubbens lokaler til 

morgenmad, hvor klubben gav rundstykker. Efter godt en times tid var folk ved at være færdige. 

Jeg, Bent Ove, takkede for et dejligt pinsetræf i Høruphav, med dejligt vejr og stort fremmøde, 

hvad mere kan en bestyrelse forlange. De fleste sejlede videre, nogle helt hjem, en enkelt blev i 

Høruphav. 

 

Bent Ove 

Tur til Bockholmwik d.16.-17. juni 2012 

Turen gik i år til Bockholmwik - et dejligt sted, hvis man er til naturen og hvis man havde spurgt 

vejrguderne om de ville sende solen med os, når vi holder vores sommertur. Men det var desværre 

ikke blevet hørt, for igen i år regnede det og blæste en del. 

Der deltog 8 både og 15 personer, så det synes jeg er fint. Nogle kom om fredagen og resten kom 

om lørdagen. Kl. 14 bød jeg velkommen til vores tur, med håb om, at vi kunne få nogle 

fornøjelige timer sammen. Vi gik en lille tur i omegnen af Bockholmwik og klubben var bagefter 

vært med en forfriskning efter anstrengelserne. Vi havde lånt deres lade i tilfælde af dårligt vejr, 

så vi kunne sidde indendørs. KL. 18 var grillen klar og medlemmerne var også klar til at få grillet 

deres medbragte mad. Vera havde igen lavet en sang, den fik vi sunget et par gange. Da alle 

havde spist deres mad, og fået snakket en masse, så havde Willy lige et par spil med fra båden, så 

der blev leget lidt. Inden vi gik hver til sit, sagde jeg tak til de medlemmer, der var mødt op – og 

tak for den hjælp, der altid er at hente.  

Se billeder fra turen http://fotto.nyboelnor.dk/#16.0                                                                                

Bent Ove    

 

Du ser sku 

dejlig ud 

min skat 

http://fotto.nyboelnor.dk/#16.0
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Transit tur til Langballigau d. 15.-16.9.2012 

Vejret var ret godt, bortset fra en enkelt lille byge lørdag formiddag, ellers var det tørvejr – endda 

med lidt sol ind imellem. To par sejlede dertil om fredagen, resten ankom 

i løbet af lørdagen, så alle der havde lyst, kræfter og helbred til det, kunne 

deltage i den obligatoriske gåtur kl. 14. Tilbage ved klubhuset fik alle 

tilbudt en øl eller sodavand, også dem der havde haft ”brovagt”. Ved 18 

tiden var den store grill klar, så man kunne grille sin medbragte mad – og 

sidde indenfor og spise. Dejligt at vi kunne låne deres klubhus, det er pænt 

og passende med plads til de21 NNS’r, der deltog. Der blev sunget en 

sang, dog på en anden melodi end planlagt, men den passede perfekt, tak for det, Ruth!  Ellers gik 

aftenen med god snak og en hyggelig stemning. Bent Ove fik en stor tak og ”klap” for hans gode 

indsats som formand, bagefter var det hele bestyrelsen og til sidst alle medlemmerne, der fik et 

stort bifald! Bestyrelsen værdsætter meget den gode tilslutning til alle vores ture!  Ved 23 tiden 

var borde og stole sat på plads og pænt ryddet op og fejet, vi siger mange tak for hjælpen.  

Da der ikke var noget planlagt til søndag, sejlede de fleste hjemad i løbet af søndag formiddag. 

Vera 

 

Pilketur og standerstrygning d.6.10.2012 
Vejret var ikke nær så godt som sidste år, regnvejr hele formiddagen, let vind, men over middag 

blev det tørvejr. Der var kun en båd på pilketur, Willy med 3 besætnings medlemmer. Desværre 

blev fangst resultatet meget småt, en lille skrubbe på 19,5cm., som blev fanget af Christian, som 

dermed fik 1.præmien. 

Willy trak standeren ned mens vi sang, Bent Ove fortalte om vores sommerture og derefter kørte 

alle om på Gråsten skole, for at spise gule ærter og wienerschnitzel. Det smagte godt og der var 

rigeligt, schnitzlerne kunne næsten ikke være på tallerknen. Vi sang næsten alle sange fra vores 

sanghæfte, og senere var der lodtrækning af de resterende sponsorgaver.  Klubben fik 

sponsorgaver fra Broager Sparekasse, en sportstaske – fra Marinelageret, en redningsvest - og fra 

Super brugsen, Gråsten, 3 gavekort til ”guld” bilvask. 

Omkring kl. 21.30 var vi alle klar til at tage hjem, tak for hjælpen til alle! 

Vi var 16 personer, 2 var desværre blevet syge.  

Vera                                                                                                                                                                               

Bestyrelsen takker for den gode opbakning der har været til vores ture! 

 

Besøg hjemmesiden på www.nyboelnor.dk   

 

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.B.V. Vera Tychsen 

http://www.nyboelnor.dk/

