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Nr.1 2010 
Ohøj, kære sejlervenner. 

Vinteren 2009-10 vil blive husket som den længste i mange år med både masser af sne, frost og 
problemer med, nogle steder ufremkommelige veje. Men jeg tror faktisk det er sundt – at vi så 
måske tænker mere over, at det trods alt, kun var små problemer i forhold til så meget andet! 
Men alligevel – dejligt at foråret atter er kommet til os, så vi kan komme i gang med klargøring af 
vores både og få dem søsat. Påskevejret bød på lidt af hvert, men den faldt jo også tidligt i år. 
 

Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2010 :  
 
 
20.januar 2010  Sejltur fra Constanta i Rumænien over Sortehavet via Tyrkiet og til Athen i 
Grækenland ved Kaj Nordahl. 
Kaj Nordahl fra Nyborg mente, at navnet Sortehavet passer godt, det er meget uforudsigeligt – det 
ene øjeblik er der vindstille og lige pludselig kan der rejse sig bølger på halvanden meter. Han 
mødte mange ”skrankepaver” i Rumænien, når de så fjernsyn var der ikke tid til at ekspedere, kun 
når der blev vist reklamer! I Tyrkiet oplevede han at skulle på 8 forskellige kontorer, før alle papirer 
var i orden. Men ellers er der mange imponerende bygninger og gamle paladser, nogle dog kun 
resterne af. 
28 personer kom denne aften.                                                                                             
 

3. februar 2010 i Gråsten Sejlklub 
Fra Ækvator til Sub-Antarktis ved 
Kirsten og Kim. 
Kirsten og Kim viste meget flot 
billedserie og dias show med underlagt 
passende musik fra deres lange sejltur. 
De fortalte meget levende og spændende 
om deres oplevelser. Turen fra Galapagos 
øerne til det sydlige Chile tog dem kun 24 
døgn mod normalt 1 1/2 måned! De havde 
set pingviner, pels sæler, hvalrosser, 
hvaler, sjældne fugle og mange andre 
spændende dyr, nogle var lidt aggressive 
– andre var meget tillidsfulde - kunne 
sågar røre ved dem. 
Vi var 40 personer.  
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24.februar 2010 
Sejltrim – opnå høj fart og bedre 
komfort ombord ved Kim Petersen og 
Peter Westfal. 
Arrangementet foregik hos Elvstrøm 
Sails i Aabenraa. 
De 25 tilmeldte blev delt op i 2 hold, det 
ene fik gode råd og vejledning til 
trimning af mast og sejl, så man bl.a. 
kan få mere fart uden krængning, 
hvilket selvfølgelig er bedst med 
gode/nye sejl. Samtidig fik det andet 
hold rundvisning i hele virksomheden, 
med en grundig orientering om 
forarbejdning og fremstilling af de 
forskellige sejlmaterialer. De laver sejl 

til alle båd størrelser. 
Bagefter blev holdene ”byttet” om. Alle fik tilbudt en øl/sodavand. 
En meget spændende og udbytterig aften. 
 

10.marts 2010 
Oppustelige redningsveste v. Jørgen Farre 
Den 10.marts havde vi Jørgen Farre til at vise os hvordan vi servicerer vores oppustelige 
redningsveste. Der kom 26 personer som fik vejet patroner og fik nye piller i vestene, da nogle 
havde fået fugt. 
Det var sidste gang Bjørn Vestergård stod for vores vinter møder, N.N.S. takkede for det gode 
samarbejde vi har haft.                                                            Duddi 
 
 
 
Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 
 
Generalforsamling lørdag d. 6.marts 2010 kl. 17 på Gråsten skole. 
Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte og kunne berette at Børge og Vera fra bestyrelsen, 
desværre ikke kunne deltage i dag. 
Punkt 1: Valg af dirigent. 
Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var 
rettidig indkaldt og at der ikke var nogle indkomne forslag. 
Punkt 2: Formandens beretning. 
Formanden ”Duddi” fortalte lidt om året der var gået og de mange aktiviteter der havde været, både 
vores egne ture og vinter arrangementerne i samarbejde med GS og FB. Beretningen blev godkendt 
og fik en stor hånd. 
Punkt 3: Forelæggelse af regnskab. 
Kjestine gennemgik regnskabet og dette blev godkendt uden kommentarer. 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent  
Det var størst flertal for uændret kontingent. 
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Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 
På valg var Kjestine Eckert og Børge Sørensen. 
Kjestine modtog genvalg. Børge, som ikke var tilstede, havde givet udtryk for genvalg, så også han 
blev genvalgt. De fik en stor hånd. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 
Willy Lund var på valg – han modtog genvalg. Stor hånd. 
Punkt 7: Valg af revisor.  
Erling Bojsen var på valg – han modtog genvalg. Stor hånd. 

Punkt 8. Indkomne forslag. 
Der var ingen. 
Punkt 9: Eventuelt. 
Duddi bad om forslag til sommerens ture. Men et ligger fast, Pinseturen går i år til Dyvig, klubhuset 
er bestilt. Transitturen vil i år blive ændret til NNS’s 30 års jubilæum, som afholdes i Gråsten 
sejlklubs lokaler. I denne forbindelse blev der nedsat et festudvalg bestående af Kurt, Gustav, Pia og 
Bodil. 
Ellers var stemningen mest for ture i fjorden med hensyntagen til vejrliget. 
Hvis der er noget nyt i klubben, modtager du en mail fra Christian, hvis du har givet ham din mail 
adresse. 
Der er standerhejsning den 18.april. Tilmelding til Duddi. 
Vi håber Hr. Eckert har fundet nogle medhjælpere til at få udskiftet flagsnoren, ellers bliver det 
bøvlet med at få flaget op. 
Vi var igen i år så heldige, at kunne nyde godt af Ussis køkken til vinterfesten. Men en stor bøn fra 
Ussi, vil I ikke godt være venlige at respektere tilmeldingsfristen, da det kræver en del forberedelse 
til sådan en aften. 
Der kom 2 medlemmer mere til efter generalforsamlingen, så 27 personer i alt. 
Afslutningsvis tog Duddi ordet og takkede for den store opbakning fra medlemmerne til vores klub 
– og bød indenfor i de tilstødende lokaler til god mad og en hyggelig aften blandt sejlervenner. 

Torben 

Den 12.april 2010 holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture og 
snakkede lidt om jubilæet, men vi har heldigvis et festudvalg, som hjælper med at planlægge og 
sammensætte den store fest. 

Pinseturen til Dyvig 22. - 23.maj 2010  
 
Ideen med gåtur lørdag eftermiddag i 
stedet for søndag, fortsætter vi med, da vi 
hører, det passer de fleste rigtig godt. Vi 
har planlagt en tur til Jollmands gård, 
Duddi har aftalt en tid med guiden 
kl.15.15, så det passer fint, når vi går fra 
Dyvig kl.14.30. Det koster 20 kr. pr. 
person. Klubben giver en øl/sodavand når 
vi er tilbage i havnen. 
Vi håber på godt grill vejr så vi kan sidde 
ude og spise, ellers har vi jo klubhuset. 
Klubben giver grillkul, alt andet 
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medbringer I selv. Vi finder på nogle selskabslege – og der uddeles præmier. 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.  
  

Sommer tur til Schausende 19. – 20. juni 
Fælles gåtur lørdag kl. 14.30, klubben giver en øl/sodavand bagefter.  
Lørdag kl. 18 er der ”grillfest”, klubben giver kullene, men resten skal I selv medbringe. Vi har fået 
lov til at sidde i teltet, som vi plejer. 
Bestyrelsen tager gerne imod gode forslag til, hvad vi ellers kan foretage os i løbet af weekenden.  
 
30 års jubilæumsfest lørdag d.4.september.  
Programmet for dagen i detaljer er under 
planlægning, men tidspunktet for starten af festen 
er kl. 15 til kaffe og kage, spisning kl.19. Så glæd 
jer bare til festens overraskelser. 
Prisen for det hele bliver mellem 125-130kr. 
Tilmelding foregår til Duddi på tlf. 74 65 05 36, 
senest 27.august. 
 
 
Standerstrygning/pilke tur 2.oktober 2010 
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 – med 4 slags 
kød, kartofler, rugbrød, sennep og rødbeder. Eller 
wienerschnitzel med stegte kartofler, ærter, skysovs 
og surt kl. 18 på Gråsten Skole. 
Prisen er 120 kr. Tag selv drikkevarer med. 
Bindende og seneste tilmelding til spisning er d.24.9 til Duddi på tlf. 74 65 05 36. 
 
Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 75 kr.,  
mærkater til bilen koster 20 kr. 

 
NNS’s hjemmeside: 
Klubbens hjemmeside er  www.nyboelnor.dk  
E-mail addressee nns@nyboelnor.dk  
Hvis I gerne vil modtage nyheder/ ændringer i 
programmet – send venligst en mail til Christian. 
Vi modtager også gerne indlæg til hjemmesiden!! 
Alle ønskes en rigtig god sommer og god vind.                   
 
                                                                                                     
Pbv. Vera Tychsen 

  


