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Nr.2 2011-12. 

Ohøj, kære sejlervenner. 

 

Foråret 2011 var rigtig dejligt, kan I huske det skønne vejr i påsken? Men sommeren 2011 vil nok 

blive husket som den mest våde og triste i mands minde. Selvfølgelig har der også været godt 

vejr, på de fleste ture med NNS var vi ihvertfald heldige, kun på turen til Fahrensorth var vi lidt 

uheldige, vejrmæssigt. 

Bestyrelsen takker for den gode opbakning til vores ture! 

 

Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS: 

30.november 2011 

Museumshavnen i Flensborg kl.18.30 

Det bliver en aften, hvor vi mødes ved museet i Flensborg, hvor der vil blive fortalt om deres 

arbejde. 

Entre er 3.50 Euro, som man selv skal betale. Husk evt. varmt tøj. 

 

25.januar 2012 kl.19.00  i Gråsten Sejlkub 

Foredrag om sejlads i Skotland v. Kamma og Mogens Termansen S/Y Pinafore 

Efter at Kamma og Mogens i over 20 år har sejlet danske farvande tynde, har de siden år 2000 

sejlet i Skotland – de første 2 år i henholdsvis halvanden og to en halv måned. I 2002 sejlede i 

Skotland i 4 måneder, hvorefter de fik fast bådplads i Craobh Marina på den skotske vestkyst. I 

tiden 2003-2009 har de hvert år levet i båden i 6 måneder og i 2011 i 4en halv måned. De vil 

fortælle om sejladsen over Nordsøen, gennem Caledonien Canal, sejlads på den skotske vestkyst, 

på Clyde og til Orkney, lidt om den skotske historie – og frem for alt vil de vise billeder. Ved 

sejlads i Skotland bevæger man sig fra det ene smukke område til det andet. Der er et enestående 

dyreliv, marsvin, sæler, delfiner, spækhuggere, minkhvaler og brudgehajer. Sejlmæssigt er der 

store udfordringer med strøm og tidevand. Der er mange ankerpladser- kort sagt nok det bedste og 

flotteste sejladsområde i Europa – og så kun få døgns sejlads fra Danmark. 

 

22.februar 2012 kl.19.00 i Gråsten Sejlklub 

Servicering af rednings veste v. Jørgen Farre. 

Der er flere, der har spurgt til servicering af deres redningsveste, så det er denne aften, du skal 

møde op – medbringende din redningsvest. 

 

14.marts 2012 kl.19.00 hos Søholm Marine 

Dette er en aften ved Søholm Marine, hvor Flemming vil fortælle om bådmotorer og hvordan vi 

skal vedligeholde dem. 
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Dernæst vore egne aktiviteter i NNS.: 

Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.19.10.11., hvor vi planlagde generalforsamling/vinterfest 

og standerhejsning til næste år. 

 

Generalforsamling lørdag d.10.marts 2012 kl.17.00 på Gråsten Skole. 

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

lørdag d.10.marts kl.17.00 med følgende dagsorden: 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Punkt 2: Den ”fungerende” formands beretning. 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse pga. faldende 

medlemstal og forhøjede priser) 

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 den ”fungerende” 

formand i hænde14 dage før. 

Punkt 9: Eventuelt 

Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage. Vi håber på godt fremmøde. 

 

 

Vinterfesten lørdag d.10.marts 2012 kl.19.00 på Gråsten Skole. 

Prisen for maden bliver ca.130kr. pr. person alt inkl. ”Kokken” har vi ikke valgt endnu, men det 

er under planlægning. 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.3. marts. 

 

 

 

Referater fra sommer turene i 2011: 

 

Standerhejsning 10.april 2011 

Vejret var perfekt til standerhejsning, en god start for vores sejlersæson - solskin og vindstille. 

Børge bød velkommen, og mens vi sang hejste Willy standeren til toppen. Bagefter kørte vi, 

nogle cyklede endda, om til Gråsten skole, hvor klubben gav morgenkaffe med rundstykker og en 

enkelt. 23 NNS’r deltog. STOR tak til alle der hjalp til både med borddækning, afrydning og 

opvask! 

Kl. 11 kunne alle tage hjem og (måske) forsætte med klargøring af vores kære både og andre 

aktiviteter.  
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Pinseturen til Augustenborg 11.-12.juni 2011 

Vejret i pinsen var med os, ikke for meget vind, solskin, dog lidt overskyet ind imellem og en 

enkelt lille regnbyge, men den kunne ikke forhindre os i vores gåtur. Klokken 14.30 mødtes vi 

ved klubhuset, hvor Bent Ove bød os alle velkommen. Derefter gik de fleste af os op i Augustina 

skulptur park for at blive lidt klogere på kunst. Der var både små og store figurer og vores fantasi 

fik frit løb, der var også udstilling indenfor, det var flot. Derfra fortsatte nogle på en længere 

gåtur, resten gik tilbage til havnen, hvor vi alle fik en øl eller sodavand. 

Kl. 18 var grillen klar, vi havde besluttet at spise indenfor. Senere sang vi et par sange – vi blev 

delt op i 3 hold, der skulle løse forskellige opgaver, alle noget hvor man skulle bruge de grå 

hjerne celler. Alle fik en chokolade bar for deres indsats, alle 3 hold lå meget tæt mht. point. 

Alle hyggede sig, men omkring midnat, var alle hjemme om bord igen. 

Kl. 9 søndag morgen gav klubben rundstykker, derefter oprydning og herefter var bestyrelsens 

arrangement slut, resten af pinsen stod til fri disposition, nogle sejlede til en anden havn, andre 

sejlede hjem. 

En stor tak til alle der hjalp til. 

Der deltog 31 personer fordelt på 16 både på denne pinse tur, Bent Ove takkede for den gode 

tilslutning og opbakning. 

 

 

Turen til Fahrensorth 2.-3.juli 2011 

Trods det dårlige vejr, kom der 7 både og 14 medlemmer til klub turen til Fahrensorth. 

Inden gåturen lørdag kl.14.30 bød Bent Ove velkommen, han fortalte at vi måtte grille vores 

medbragte mad på deres store grill, og vi måtte heldigvis sidde indenfor i deres båd hal, da det 

blæste ret meget. Vi gik en tur i omegnen, i tørvejr, og 

fik vores velfortjente øl eller sodavand, da vi kom tilbage 

til havnen. Kl.18 havde Bent Ove grillen klar – vi havde 

en hygge/snakke aften og tak for hjælpen til oprydningen 

af borde og stole! 

Søndag formiddag sejlede de fleste hjem og andre var så 

heldige at de kunne sejle af sted på sommerferie. 

 

 

Transit turen til Galwik d.10.-11.september 2011 

Vi var rigtig heldige med vejret, let vind, sol ind imellem 

og ca.20 grader, det regnede kun om natten. Lørdag 

kl.14.30 bød Bent Ove velkommen til de 10 fremmødte, 

der var friske på en tur gennem Flensborg by. Turens 

formål var at se Istedløven på Den Gamle Kirkegård, den 

er kommet tilbage efter 147 års fravær, hvilket blev 

markeret netop denne weekend. 

Tilbage i havnen fik alle, også dem der havde haft 

brovagt m.m., en øl eller sodavand – kl.18 var grillen 

klar, vi spiste inde i klubhuset og snakken gik lystigt. Der var et musikanlæg i klubhuset, tak til 

Kim som havde taget Cd’er med, så der kom gang i ”dansebenene”. Ved midnatstid var alt lukket 

og slukket, tak til alle, der hjalp til med oprydningen.  

Alle sejlede hjem i løbet af søndag formiddag, hvor vejret stadig var rigtig dejligt, dog med lidt 

mere vind. 

Vi var 10 både og 20 personer i alt. 
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Pilketur/standerstrygning lørdag d.1.oktober 2011 

Den 1.oktober blev den varmeste oktoberdag siden DMI begyndte deres målinger i 1891, 

rekorden blev målt i Store Jyndevad med 26,5 grader, så mere perfekt vejr kunne vi ikke få. Men 

om fiskene ikke kunne lide varmen og søgte til bunds - eller hvad problemet lå i, vides ikke, men 

trods det at 5-6 både var ude, ville de ikke bide på, dog lykkedes det for Erling Bojsen at få en 

skrubbe på krogen. Den målte 27,5cm., så han fik 1.præmien, 

en oppustelig redningsvest fra Marinelageret og en flaske 

rødvin fra klubben. 

Willy halede standeren ned, mens vi sang. Derefter kørte vi om 

til Gråsten skole, hvor der var 29 personer tilmeldt til spisning 

af gule ærter eller wienerschnitzel. Maden smagte godt og der 

var rigeligt.  

2. og 3. præmien + 2 ekstra gaver + 2 flasker rødvin, blev 

uddelt ved lodtrækning blandt de tilmeldte bådejere. Klubben 

fik gaver fra Marinelageret, Super-Brugsen i Gråsten og 

Broager Sparekasse og klubben gav de 3 flasker rødvin. 

Bent Ove havde fået gavekort fra ”transitten”, de blev uddelt 

ved lodtrækning, så alle bådejere der var til stede, fik et gavekort hver. 

En STOR tak til alle der hjalp til med opvask og oprydning! 

 

 

 

 

 

  

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/

