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Nr.2  2009/2010 
Ohøj, kære sejler venner. 
Sommeren blev rigtig god i år, med dejligt sejlervejr, nu står bådene trygt på land igen – 
og julen står for døren. Statistikken spår hvid jul, men vi skal ikke regne med det, siger 
meteorologerne - og statistikker skal man ikke altid stole på. Men I kan stole på, at der 
bliver nogen spændende foredrag i Gråsten Sejlklub næste år! Det sker i samarbejde 
med Gråsten Sejlklub, Fiskenæs Bådelaug og Nybøl Nor Søsportsklub – Duddi har 
deltaget i mødet. 
Husk sæt kryds i kalenderen 4.10.2010 hvor NNS fejrer 30 års jubilæum! 
 
 
Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS : 
 
 
20.januar 2010 kl.19.00 
Sejltur fra Constanta i Rumænien over Sortehavet via Tyrkiet og til Athen i 
Grækenland v./Kaj Nordahl. 
Tilmelding ikke nødvendig, men kom i god tid. 
 
 
3.februar 2010 kl.19.00 
Fra Ækvator til Sub-Antarktis v/Kirsten og Kim. 
Tilmelding ikke nødvendig, men kom i god tid. 
 
 
24.februar 2010 kl.19.00 
Sejltrim – opnå høj fart og bedre komfort ombord v/Kim Petersen og Peter Westfal. 
Arrangementet foregår hos Elvstrøm Sails, Paul Elvstrøms Vej 4, Aabenraa. 
Tilmelding på tlf. 74 63 26 46 senest 15.2.2010. 
 

 
10.marts 2010 kl.19.00 
Oppustelige redningsveste v/ Jørgen Farre. 
Medbring dine oppustelige redningsveste og lær hvordan du selv kan 
servicere dem – et ”must” for den ansvarlige sejler. 
Tilmelding ikke nødvendig, men kom i god tid. 
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Dernæst vore egne aktiviteter i NNS. : 
Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.23.11.09, hvor vi planlagde 
generalforsamling/vinterfest og standerhejsning til næste år. 
 
 
Generalforsamling lørdag d.6.marts 2010 kl.17.00 på Gråsten Skole. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  i Nybøl Nor Søsportsklub på 
Gråsten Skole lørdag d.6.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 Eckert og Børge Sørensen. 
Punkt 6 : Valg af bestyrelsessuppleant. 
Willy Lund er på valg. 
Punkt 7 :Valg af revisor. 
Erling Bojsen 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.6.marts 2010 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.20.februar. 
 
 
Standerhejsning 18.april 2010 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.11.4.) til Kjestine på tlf. 74 44 01 54 . 
 
 
Referater fra sommer turene i 2009: 
 
 
Standerhejsning d.19. april 2009 
Vejret var fint, lidt køligt men solen kom og det blev en fin søndag. Der kom 16 personer 
til Egernsund, hvor vi hejste standeren, der er kommet ny flagsnor i, Frede havde ordnet 
det, så han hejste også standeren. 
Bagefter kørte vi over i ungdomsklubbens lokaler og fik kaffe og rundstykker. Vi var 21 
personer i alt - tak til dem som gav en hånd med ved oprydning og opvask.         Duddi  
 



 3

 
 

         Pinseturen 30. – 31.maj 2009 
I år gik turen til Høruphav. Nogle sejlede dertil om 
fredagen, resten kom i løbet af lørdagen. Kl. 14.30 
var der fælles gåtur ud til Trillen, som er et skønt 
område. Tilbage i havnen gav klubben en øl eller 
sodavand. Klokken 17.30 blev der tændt op i den 
store grill, omkring kl.18 var den klar til vores 
medbragte grill kød og andet godt. Senere på 
aftenen blev der udtaget 3 hold med 3 personer på 
hvert hold, som skulle gennemgå forskellige 
konkurrencer – både skriftlige og praktiske. På papir 
skulle de gætte forskellige distancer i sømil og 
pige/drenge navne med samme forbogstav. Dernæst 
skulle de testes i reaktions hurtighed – det kneb lidt – kartofler kom susende gennem et 
rør, de skulle så ramme kartoflerne i samme øjeblik, som de kom ud af røret. Det er 
meget svært! Til sidst en øvelse med spejl og kop på hovedet -  og en anden person 
med bind for øjnene skulle dirigeres på plads – bindet for øjnene var vist lidt for tyndt! 
Der blev uddelt præmier til alle deltagere, børnene var der også tænkt på, både med 
opgaver og selvfølgelig fik de også præmier. Omkring midnat var alle hjemme ombord 
og vi havde siddet ude hele aftenen i det dejlige vejr. 
Søndag morgen gav klubben rundstykker i klubhuset til den medbragte kaffe og tilbehør. 
Nogle sejlede hjem lige efter, andre lidt senere – hen på eftermiddagen var alle sejlet fra 
Høruphav, nogle sejlede til en anden havn, andre sejlede helt hjem. 
Vejret var bare super hele pinsen, masser af solskin og kun let vind. 
Der kom 15 både, med 29 voksne og 2 børn, lørdag aften var vi 30 voksne og 3 børn. 

 
 Vera 

Sommer tur til Schausende 20-21 juni 2009. 
  
I år gik sommer turen til Schausende. Vejret var solrigt og mange ankom allerede fredag 
og de resterende som kom lørdag , fik også en plads i den lille hyggelige havn.  
Kl. 14.30 samledes vi til en gåtur, hvor Vera og Christian ledte os rundt i området. Vi gik i 
varieret terræn med skov, strand og by. Vi fik en ordentlig regnbyge lige efter start. Vi gik 
gudskelov lige ved nogle store træer, hvor vi krøb vi i læ. Men så holdt det også tørvejr 
og sol resten af den hyggelige tur i de smukke omgivelser, hvor snakken gik lystigt. 
Tilbage i havnen kunne vi nyde en velfortjent forfriskning, og de der havde ”planlagt 
aftenen” mens vi var væk, kunne støde til. 
Der blev dækket op i teltet og tændt op i grillen. Vejret holdt flot, og ud over hyggelig 
spisning i gode sejler venners lag, blev det også til lidt leg udenfor.  
Baglæns kast over skulderen med en gummistøvle viste sig sværere end man skulle tro. 
Efter en dejlig aften, hjalp vi hinanden med at rydde op og vi kunne herefter krybe til 
køjs.  
Om søndagen ønskede vi hinanden god sommerferie og vendte skuden hjemad. 
På turen deltog 32 medlemmer heraf 4 børn.                      

 
 Torben 
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Transit turen til ”kanalen” 12.-13.september 
2009 
 
Det var typisk efterårsvejr på vores tur til 
Flensborg, solskin, overskyet, jævn vind som 
tiltog meget i løbet af søndag – men ingen regn 
overhovedet!  
Kl. 14.30 var der fælles gåtur rundt i området, 
for alle der havde lyst, det havde de fleste. Vi 
holdt en kort pause undervejs og tilbage i 
havnen gav klubben en øl og sodavand. Kort tid efter blev der tændt op i grillen og alle 
hentede deres medbragte mad. Svend Erik havde fjernsyn med. så vi kunne se 
boksekamp, den blev hurtig afgjort og der var stor interesse for kampen. Alle hyggede 
sig og snakken gik lystigt. ”Transit” manden havde været så flink at sponsorere gavekort, 
hver bådejer måtte selv vælge en kuvert. Senere på aftenen blev vores sang hæfter 
uddelt, vi sang dem alle - det lød ”festligt”! Inden midnat var alt ryddet væk og i den 
fineste orden. En stor tak til alle der hjalp til med det og optænding/rengøring af  de 2 
grill.  
I løbet af søndag formiddag sejlede vi hjem igen – en god weekend rigere! 
På turen deltog 15 både med 32 personer – tak til jer alle for den gode opbakning. 

Vera 

  

Fisketur/standerstrygning lørdag d.3.oktober 2009 
  
Vejrmeldingen lød på hård vind til kuling- masser af regn og det afholdt næsten alles lyst 
til at tage på pilketur. Men Vi-2 med 4 mænd ombord sejlede ud – trods det barske vejr. 
Fangsten blev en lille sild på blot 17,5cm. Så selve opmålingen tog ikke lang tid, det 
både regnede og blæste temmelig kraftigt og da standeren blev halet ned smuttede 
snoren. Alt taget i betragtning blev vi enige om at tage om på Gråsten skole straks – og 
der fortsætte programmet med ”standerstrygningssangen” og uddeling af præmier. 
Duddi bød velkommen, fortalte om klubbens ture i løbet af sommeren og takkede for den 
gode opbakning. Vi sang, klubben fik trefoldigt leve og suset fra ”æ sundgaf”. Christian 
fik 1.præmien for silden og de andre præmier blev uddelt ved lodtrækning, som blev 
foretaget af Cecilie og Simone. Vi havde fået præmier fra Super Brugsen, Gråsten  - 
Super Best, Gråsten - Broager Sparekasse, Gråsten - Marinelageret, Sønderborg - Brag, 
Sønderborg. 
Kl.18 kom maden fra Holbøl Landbohjem, gule ærter og wienerschnitzel med alt tilbehør. 
En stor tak til alle der hjalp til med oprydning og opvask, ca. kl. 21.30 var alt lukket og 
slukket – dagen vil blive husket som meget blæsende og regnfuld, der kom 33mm.regn!! 

Vera                                                                                                                                             

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

  
 

P.B.V. Vera Tychsen 


