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Nyt samarbejde
mellem de maritime foreninger

Aalholm baake, Nysteds port fra vandsiden, flot illustreret mellem de to tårne på Aalhom Slot.
Illustration: Ole Wiberg

Nysted skal bevare sin maritime identitet:

Nysteds gamle sømærke er
nedbrudt og forfalder

Sømærket i Nysted Nor, som egentlig hedder Aalholm Baake, er
i kraftigt forfald. Forfaldet ses mest fra skovsiden, men også af
sejlende der anduver havnen. Hvis der ikke sker et eller andet, vil
det snart tabe flere beklædningsbrædder, og konstruktionen vil
knække endnu flere steder, end det, der allerede er rådnet over.
Det er Guldborgsund kommune, der ejer sømærket, og det står
på jord, der ejes af Aalholm.
Da et tilsvarende sømærke i Sakskøbing var godt og vel råddent
for et par år siden, blev det fjernet. Der er ikke mere erhvervsinteresser i de gamle sømærker, så kommunen mener ikke, at der er
grund til at bruge penge på en istandsættelse. - Men det mener
vi i Bådelauget, at der skal! Så Bådelaugets ”udvalg for bevarelse
af maritime, kulturhistoriske elementer på Nysted Havn” (i daglig
tale ”det maritime udvalg”), har påtaget sig opgaven at beskrive

... fortsættes side 2

De maritime klubber i Nysted, som omfatter Nysted
Bådelaug, Nysted Smakkelaug, Nysted Kajak &
Roklub og Nysted Sejlklub,
har i starten af april måned
indledt et samarbejde på
tværs af klubberne på en
række interesseområder og
aktiviteter.
Samarbejdet har flere formål. Blandt andet for at
skaffe flere medlemmer til
de fire klubber hver især,
ved fælles annonceringer
og åbne husarrangementer.

... fortsættes side 2

Laugsnyt ruster
sig til fremtiden
Som før skrevet i Laugsnyt
har bladets redaktør efterlyst mere engagement og
input fra foreningens medlemmer. Det har dog stadig
ikke ændret sig til det gode
med indsendelse af tekst og
artikler til bladet.
For at bladet kan overleve,
er det nødvendigt, at det
bliver brugt som et bredt
nyhedsmedie til at informerer medlemmerne om
havnens udvikling og til fæl
... fortsættes side 3
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Nyt samarbejde
fortsat fra forsiden...

Et andet mål er at vise sammenholdet omkring de fire
klubber på havnen og deres
aktiviteter.
Samarbejdet skal især bruges til at udvikle klubberne
og havnen.
Et tredje mål er praktisk
arbejde, som for eksempel
at sætte nye afmærkninger ved Skovrenden, siges
der fra folkene bag den nye
sammenslutning.
Der vil blive afholdt fire
møder årligt, hvor medlemmerne også er velkomne til
at komme med input.
Ved en hurtig udregning af
medlemsskaren for de fire
klubber, ender man på et
tal omkring 400 medlemmer, siger oldermanden
for Smakkelauget Richard
Jensen.
Er der andre foreninger i
Nysted, som har aktiviteter
inden for vandsport, er det
ikke fordi vi har glemt jer,
men vi kender desværre
ikke til jeres eksistens, så
derfor I er meget velkomne
til at kontakte en af klubberne for at få flere informationer.
- Vi skal til at tænke ud af
boksen, og dette samarbejde skal også ses som et
udspil til resten af byen om,
at vi maritime foreninger,
sagtens kan finde ud af, at
hjælpe hinanden.
Vi har nu en overklub med 4
underklubber, siges det fra
formanden for Nysted Sejlklub Jesper Walli Pedersen.

-red.

Sømærket er stærkt nedbrudt, da det ikke er blevet vedligeholdt
siden 1979, og truer med at styrte i noret. Foto: Richard Jensen

Sømærkets forfald ... (fortsat fra forsiden)
sømærket og dets historie, samt at lave håndværkerudbud og
skaffe fondspenge. Ole og Enikö Wiberg var godt i gang med arbejdet, inden de døde med knap en måneds mellemrum forrige
vinter. Nye kræfter har taget over. Lige nu (maj 2019) er status:
Kommunen har givet tilladelse til, at vi fornyr deres sømærke.
Aalholm har givet tilladelse til, at der bliver håndværkerkørsel i
skoven, selvfølgelig ikke i jagttiden. Vi har udarbejdet et ”skriv”
om sømærket og dets betydning for Nysted gennem tiderne. Der
er blevet indkaldt tre lokale håndværksfirmaer til besigtigelse,
og vi har modtaget tre tilbud. På baggrund af det bedste af tilbuddene, som er fra Troels Jørgensen, er der i starten af marts
sendt en ansøgning til A. P. Møllers Fond om en masse penge.
Den gennemsnitlige svartid er 3-4 måneder, så jeg er begyndt at
kigge langt efter postbuddet. Vi i udvalget føler os ret sikre på, at
det lige er en sag for A. P. Møllers fond, så vi har ikke søgt andre
steder. - Meeeen, vi har da et par reserver i tankerne, og et løfte
om hjælp udefra, hvis det bommer.
Når pengene kommer, og håndværkerne går i gang, er der mu-
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lighed for, at de fjerner det gamle sømærke i god tid, inden det
nye kommer op. Nemlig, hvis de vælger at tage det gamle hjem
til opmåling. Da vi har givet dem metodefrihed, er det noget vi
vil skulle finde os i. Så kan vi gå og glæde os imens. Det nye bliver
præcis magen til det gamle. Også hvidmalet, og med det firkantede hul på sydsiden.
Sømærket blev sidst hovedrepareret af Nysted Kommune, da isen
tog det i vinterkrigen 1979.
Sømærket omtales i de gamle lodsbøger, der for tiden ligger
hjemme hos mig. Det er sjov læsning, som kræver lidt forståelseshjælp fra de ældre fiskeri-gutter i Bådelauget.
Hvor mange af Jer har ikke fundet starten af ”Skovrenden” ved
at sejle i sejlrenden til Skansepavillonens flagstang står lige i linje
med stien op til pavillonen, dreje mod styrbord og sejle til sømærket står over kirketårnet? Eller holdt fri af stengrundene ved
at holde sig øst for linjen sømærket-Ålholm? (Hold k..., hvor har
jeg forklaret det mange gange på tysk til folk, der har lejet en båd,
da jeg havde Nysted Mole.)
Der er i øvrigt mange sjove historier omkring sømærket. Flere
nulevende Nysted-borgere fortæller, at de som unge havde en
manddomsprøve: Man skulle svømme fra badeanstalten over
sejlrenden (forbudt af forældrene) til sømærket, kravle op i det og
ridse sit navn i de indvendige brædder med en lommekniv (som
man åbenbart havde med selv!). - Der er også blevet babbet noget tobak og kysset nogle piger oppe på afsatsen inde i sømærket.
Tænk! - Hvis brædderne kunne fortælle…
- Så, nu venter vi ”bare” på pengene. - Imens sejler vi nok en tur!

På vegne af Bådelaugets maritime udvalg,

- Anne Svendsen.
P.S. - Det er lidt tankevækkende at bo i en kommune, der bruger
mange millioner på at bygge et sømærke på Marielyst torv! - men
vil ikke forny de ægte sømærker, der står ude i lokalområderne.
Til kommunens ros vil jeg lige
fortælle, at de har lovet, at når
vi sørger for alt arbejdet med
at forny sømærket, så påtager
kommunen sig ansvaret for
den løbende vedligeholdelse.
Tak.
Den bærende konstruktion er
nedbrud af råd og svamp og
vil styrte i noret, hvis der ikke
foretages en markant fornyelse af hele konstruktionen.
Foto: Richard Jensen.
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Laugsnyt ruster sig
fortsat fra forsiden...

les fodslaw for de fire maritime foreninger, der findes
på havnen.
Et samarbejde på tværs af
de maritime skel, gør det
nu muligt, at hæve bladet
til et bredt informationsorgan med masser af nyheder
og vigtige informationer til
medlemmerne, klubberne
imellem.
Det er dog stadig vigtig, at
medlemmerne
kommer
med ideer og input til bladet, så deres meninger og
interesser kommer frem til
andre medlemmer.
Ændret layout
Med det nye samarbejde
klubberne imellem er bladets navn ”Laugsnyt” blevet
skiftet ud med ”Havnenyt”.
Der er blevet ændret lidt
på designet, men ikke mere
end at man kan genkende
det gamle Laugsnyt.
Det er meningen, at bladet
skal distribueres til strategiske steder i kommunen.
Det kan være på Borgerservice og på Guldborgsund
Kommune og ikke mindst i
klubhusene, som selv skal
sørger for, at bladet bliver
omdelt til medlemmerne.
Hvis man ikke er god nok til
at udtrykke sig på papir eller
til det skrevne ord, er der
hjælp at hente på bladets
redaktion, som gerne står
til rådighed og hjælper dig
med at skrive din mening
eller din ide om en artikel
som kan bringes i bladet.

-red
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Ny formand for
Nysted Bådelaug

Tommy Frederiksen har været medlem af Nysted Bådelaug siden 1983.
Efter skolegang blev han udlært som automekaniker i
1988 hos Breitenstein Biler.
Efter læretiden tilbringes
2 år i forsvaret 1988-1990,
hvorefter han blev ansat
som mekaniker i Nysted.
Ansat i Nysted Kommune i
årene 2000-2008.
Noget af fritiden bruges
som frivillig brandmand,
hvor han blev uddannet i
1996.
I 2001 blev cv’et vedhæftet
flere uddannelser på AMU
Centeret i Maribo med
blandt andet maskinudlægning af vejasfaltmaterialer,
fejning og klæbning af samme materiale og komprimering af vejasfaltmaterialer.
I 2008 blev han uddannet i
dyretransport som speciale
og landevejen blev den nye
arbejdsplads hos SPF Danmark med grisetransport.
I 2018 sluttede tiden med at
stå op midt om natten for at
køre på arbejde, og er i dag
ansat i Guldborgsund Kommune med udbedringer og
asfaltering af veje.
-red.

Havnens udvikling er vigtig for byen og de maritime foreninger
der findes her.
Foto: Bent Thiesen

Byggeplanerne er ikke lagt på is:

Havnens udvikling er vigtig
for de maritime klubber
Smakkelaugets ønske om et større maritimt værksted, som flere
mener, har lidt en krank skæbne, er ikke opgivet.
Ideen og ønsket om et maritimt område, hvor havnens foreninger
kan boltre sig på med fælles interesser, lever stadig, trods kommunens afslag for maritim udvikling.
- I øjeblikket har vi bare brug for at trække vejret og få et tiltrængt
pusterum mellem vores projekter.
Vi afventer årets begivenheder med den kommende kommuneplanstrategi, valget og ikke mindst det nye samarbejde på tværs
af de fire maritime foreninger.
Med det nye samarbejde er der nu lagt op til en helt ny situation
for byen og de maritime foreningers eksistens og fremtid.
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med de andre
klubber om at opnå fælles mål for interesseområder.
Vi har flere nye forslag på tegnebrættet, men vi kan dog ikke røbe
vores ideer endnu, lyder det fra Richard Jensen, der er oldermand
for Nysted Smakkelaug.
Klimaforandringer er ikke kun noget der sker ude i verden, men
har også holdt sit indtog i vores verdensdel.
Det er en vigtig sag, som vi skal arbejde på i fremtiden. Vi skal
være med til at sikre vore bygninger på havnene mod stormfloder
og forhøjede vandstande. 
-red.
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Hvem henvender man sig til med havnerelaterede problemer?

Nye havnefolk afløser Sven Erik Hauberg

Havnefoged Gerhard Kähler
er også havnefoged i Gedser
Havn. Foto: Richard Jensen

Efter at have været havnefoged
på Nysted Havn i næsten 24 år,
gik Sven Erik Hauberg på pension den 31. januar 2019.
Ny havnefoged er Gerhard
Kähler, Sdr. Boulevard 17, 4874
Gedser, telefon 54 17 92 45. Email: gk@guldborgsund.dk.
Gerhard Kähler er også havnefoged i Gedser, og er den person man skal henvende sig til,
hvis man har et problem, der
vedrører havnen. Det kan være
bestilling eller flytning af bådepladser og lignende.
Havnefogedassistent Mikkel
Mikkel Nielsen er havnefoge- Nielsen.  Foto: Richard Jensen
dassistent og vil være på havnen i Nysted enkelte dage i ugen. Mikkel kommer ligeledes fra
Gedser og er bosat der. Så tag godt imod de nye folk.
-red.

Nysted
FØLG OS PÅ FACEBOOK

Åbningstider:
Alle dage
kl. 7.30-19.00
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Er du også nysgerrig på
hvad bridge er?

Lær at
spille bridge

NSL har i samarbejde med
Nysted Bridgeklub, arrangeret en aften, hvor man har
mulighed for at høre lidt om
hvad bridge er.
Bridge er den førende tankesport, som er både rummelig og inkluderende. I
Danmark spilles bridge af
ca. 25.000 personer og kan
spilles af alle uanset alder
og rang. Bridge bliver dyrket
hjemme ved køkkenbordet
i selskab af en flaske rødvin
og gode venner og i klubber
landet over med venskabelige konkurrencer.
Nysted Bridgeklub holder
til i den gamle stationsbygning, og der er åben for
begyndere hver tirsdag kl.
18:30 til 21:00, hvor der er
plads til mange flere medlemmer. Tom Jungløv fra
Nysted Bridgeklub kommer
derfor den 2. oktober 2019
kl. 19:00 i Nysted Sejlklub og
introducerer os til spillet.
Der vil være mulighed for at
prøve at spille.
FOR ALLE 4 KLUBBER.

-Charlotte Wittrock

Scan QR-koden for
nystedbaadelaug.dk
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Artiklen om fri campering for
autocampere blev bragt i Folketidende den 27. april, hvor
udvalgsformand for Teknik-,
miljø- og ejendomsudvalget
Peter Bring-Larsen, udtalte sig.
Skiltet der skabte stor debat
på Facebook-gruppen Nysted,
var der delte meninger om,
hvor der må camperes og
overnattes i autocampere.

Slut med forbudszoner for autocampere:

Nye forbudsskilte skabte
stor debat på Facebookgruppen ”Nysted”
”Vi vil hellere skabe attraktive parkeringspladser for autocampere, end vi vil bruge ressourcerne på at opretholde forbudszoner”,
- lød det fra udvalgsformand Peter Bring-Larsen.
At kommunen fjerner forbudsskiltene med campering forbudt på
Nysted Havns parkeringspladser, er en god ide og et godt tiltag,
der vil gøre mange autocampister glade.
Der kan vel ikke være forskel på de parkeringspladser, der findes
på havnen, fordi der ligger beboelse overfor dem alle.
Der skrives i artiklen fra Folketidende, at der skal tages specielle
hensyn til områder, hvor der er vanskelige trafikale forhold.
Der skrives også, at kommunen ønsker flere turister med autocampere i byerne og til havnene, og vil gøre P-pladserne for autocampere mere attraktive.
- Hvorfor oprettes der så en ny forbudszone for parkering med
autocampere ved Nysted Bådelaug, på en plads, hvor der aldrig
har været forbudsskilte før, er der nu blevet placeret to skilte med
”No Parking”. Der har aldrig været problemer med autocampere
på området, som der bliver brugt til parkering i sommerhalvåret.
Skiltene er placeret på en sådan vis, at det gælder området ud
for ophalervogn og bedding. Det viser ikke ind til området som
kommunen betragter som et materiale- og arbejdsområde. Det
giver jo ingen mening! Der er i forvejen blevet placeret borde-/
bænkesæt efter ønske fra beboere på Strandvejen, men nu vil de
ikke have, at autocampisterne gør brug af dem, eller at parkere
på området.
I artiklen gøres der endvidere opmærksomt på, at en autocamper
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betragtes på lige fod som en personbil, og må parkeres på samme
vis. Det er på ingen måde forbudt at overnatte i sin bil.
Hvor ligger problemerne så?
Der er ikke flere vaskelige trafikale forhold på P-pladsen ved Bådelauget til, at det ikke skulle kunne lade sig gøre at campere med
en autocamper. Kommunen sender et dårligt budskab til autocampisterne, ved at oprette nye forbudszoner, lydende på ”No
Parking”, med en rød streg over en autocamper.
Hvor må autocampisterne så parkerer?
Spørgsmålet gav stor debat på Facebook-gruppen ”Nysted”, hvor
der generelt herskede tvivl om, hvor der måtte camperes.
Kommunen henviser til eksisterende P-pladser på havnen, mod
en betaling på 130 kroner for en overnatning, på lige vilkår som
sejlende gæster, gældende for alle P-pladser på havnen. Det må
dermed også gælde for de P-pladser, der løber langs Strandvejen
på begge sider af Nysted Bådelaug. Der parkeres i forvejen med
værksteds- og kassevogne. - Der er vel ikke stor forskel på en kassevogn og en autocamper? Parkering for sådanne kørertøjer må
derfor være accepteret af beboerne langs Strandvejen.
Piktogram eller forbudsskilt
Kommunen havde ikke denne form for skilte, som er et piktogram, og måtte derfor lave nye. Kunne de nedtagne skilte med
”Campering forbudt” ikke være genanvendt?
-red.
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Orientering fra
bestyrelsen
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Flere medlemmer fra Nysted Bådelaug har efterlyst
referater fra foreningens
bestyrelsesmøder, så man
kan holde sig orienteret om,
hvad der bliver behandlet
på de månedlige møder.
Det har man kunne få indblik i hele tiden, da alle referater er samlet i mapper
på lageret. Det er blot at
spørge et bestyrelsesmedlem om adgang til de omhandlende mapper, siger
Alex Jensen.
Bestyrelsen har valgt at
fremlægge referater af de
månedlige møder i klublokalet og på opslagstavlen,
hvor medlemmer kan læse
det. Vil man gerne læse det
fra sit hjem, er det tilgængeligt på websiden. -red.

John Madsen
Mobil 22 34 24 40

johnmurer@live.dk / www.nystedmurerfirma.dk

MURER- OG FLISEARBEJDE

OMBYGNING/NYBYGNING/TILBYGNING/REPARATION

8

havnenyt

nr. 65 - JULI 2019

Barkkedlen er
repareret efter
stormfloden
Ved årets stormflod i januar
måned, blev barkkedlen,
der står på området ved
stejlepladsen og Bådelauget oversvømmet, der skadede murværket, som ikke
kan tåle store mængder af
saltholdigt vand og frost, vil
det umiddelbart give frostsprængninger.
Barkkedlerne på havnen
har tidligere været oversvømmet, når det har været
højvande, ikke mindst ved
stormfloden i januar 2017,
og er blevet renoveret af
Det maritimes udvalgs egne
medlemmer.
Af Stormflodsrådet fik udvalget 6.000,- kroner til renoveringen.
Arbejdet er udført af Nysted Murerfirma ved John
Madsen.
-red.

Barkkedlen er blevet renoveret efter stormfloden, og
bliver kalket, når vejret er
til det.  Foto: Rich. Jensen

Der er 3 ruter at vælge imellem på årets Vegvisir Race, som blev
afholdt første gang i 2017.
Foto: Arkiv

Spændende og dramatisk race:

Vegvisir Race lægger vægt
på søfartsregler og sikkerhed
Vegvisir Race er opstået som et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, Morten Brandt Rasmussen og 5 lokale sejlklubber - Vikingen, Sejlklubben, Grønsund i Stubbekøbing, Guldborg
Lolland, Motorbådsklubben Guldborgsund og Nysted Sejlklub.
Arrangementet startede med den første sejlads i 2017, hvor der
var 12 både til start. I 2018 var der 84 både fra 5 nationer og til
start, i 2019 er der på nuværende 130 tilmeldte både.
Sejladsen er ikke en kapsejlads, da man sejler efter søfartsreglerne. Ligeledes gælder sikkerheden. Alle materialer som sikkerhedslinier, redningsveste, nødraketter mv. skal være i orden og
bådene bliver tjekket for det.
Bådene er opdelt i 5 klasser, hvor det gælder om at komme først
rundt. Man sejler enten med 2 mands besætning eller som singelhand.
Der er i år 3 ruter; en på 225 sømil non stop, som starter torsdag den 15. august kl. 17.00. Ligeledes om torsdagen starter 2
sejlads for de mindre både, som skal ud på 156 sømil. Endelig
om fredagen starter racen for singelhand og den korte tur for 2
mandsbesætningerne på 86 mil. Alle race starter fra Vikingen i
Nykøbing F.
Ruterne kan ses på www.vegvisirrace.dk
Nysted sejlklub er repræsenteret med 3 både: Jesper & Jesper på
den lange tur på 225 sømil, Jørgen & Søren på 156 sømil og Hugo
& Dose på 86 sømil.
I 2017 gennemførte 9 både. Det blev hårdt vejr, hvorfor 2 af de
små både måtte søge nødhavn, da bådene mere eller mindre var
fulde af vand.

Medlemsblad for Nysted Bådelaug
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Søndag den 1. juli med linjeløb og start fra Det meste af byen var lukket af, og skulle
I 2018 gennemførte
både,
men det blevog
igen man parkere, var der blevet anvist områder,
Stubbekøbing
Havn 42
over
Guldborgbroen
hårdt
vejr.
Der
var
2
både
med
fra
Nysted,
Jørgen
& hvor der kunne parkeres. Flere bilister skuligen mål i Nysted (Jernbanegade).
Sonny, som udgik da de nåede Stigsnæs, mens Jes- le også prøve, om man nu ikke lige kunne
per & Jesper måtte udgå ved Rudkøbing på grund klemme sig ind på en lille sidegade, og det
Zutebeskrivelse
af havari,
ellers
Løbet
vardepålå 74
kmgodt
i alttil.med start og mål i ŐĂǀŇĞƌĞŬůĂŵŵĞƌŝĞƌŵĞůůĞŵďŝůŝƐƚĞƌŽŐďĞAf dramatik og sjove historier kan nævnes, at en
Jernbanegade i Nysted.
boere, hvor husejerens parkeringsplads var
tysk sejler ”pralede” med, at han havde en regPostMasterløbet,
der
var
arrangeret
af
LF
blevet overtaget af en anden bilist.
ningsvest, hvor man trykkede på en knap så kom
Cykle
Klub,
foregik
i
Nysted
og
omegn
ad
helikopteren. Om morgen under sejladsen, tabte
følgende
rute:kølen
Jernbanegade,
Ny og
Østergasamme tysker
syd for Agersø
knappen Andre arrangementer
de,
Adelgade,
Mallehavevej,
virkede.
De blevSakskøbingvej,
reddet af helikopteren.
Ligeledes Nysted Smakkelaug og NǇƐƚĞĚ ,ĂũŬƵƩĞƌ<ĞƌƚĞǀĞũ͕<ŽůŬĞǀĞũ͕<ĞƫŶŐĞǀĞũ͕Aalholmvej,
var der en ældre tysker, der blevet skyllet overbord forening havde arrangeret åbent værksted
Wichmandsvej,
Bomstræde,
Torv, Fiskemidt om natten i Østersøen
ca. 2Gl.kilometer
ude i 4 ŽŐ ŵĂƌŝƟŵĞ ůĞŐĞ ĨŽƌ ďƆƌŶ Žŵ ůƆƌĚĂŐĞŶ͘
gade,
Havnegade,
Strandvejen,
meter højde
bølger. Da
han indså, at Slotsgade,
de ikke kunne SŵĂŬŬĞůĂƵŐĞƚŵĞĚŬƌĂŵďŽĚŽŐŐƌĂƟƐŬĂīĞ
Adelgade
med slut
mållånte
på Jernbafinde ham, og
svømmede
hanog
i land,
en telefon ƟůĚĞŵ͕ĚĞƌŬŽŵĨŽƌďŝĨŽƌĂƚƐĞĐǇŬĞůůƆďĞƚ͘
negade.
Der
blev
kørt
i
alt
6
omgange
hos en familie i et sommerhus, for at ringe på
til sin Der kunne naturligvis også blive vist rundt i
ruten,
højatfart
eratdet
makkermed
og sige,
han ad
var Strandvejen,
i god behold, og
mak- værkstedet, hvis der var interesse for det.
blevet
oplyst
fra fuldføre
Smakkelauget.
,ŽƉƉĞďŽƌŐĞŶ͕ ƐŽŵ ǀĂƌ ďůĞǀĞƚ ŽƉƐƟůůĞƚ ƉĊ
keren bare
kunne
sejladsen.
De fuldførte besætninger var max. presset, da de ŚĂǀŶĞƉůĂĚƐĞŶ ǀĞĚ ŚĂǀŶĞŬŽŶƚŽƌĞƚ͕ ƟůƚƌĂŬ
<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌĨŽƌƚƌĂĮŬŬĞŶ
mange af børnene, så besøget af børn
kom i mål.
DMŝůĂŶĚĞǀĞũƐĐǇŬůŝŶŐĮŬƐƚŽƌďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌ
Vi glæder os til 2019, og håber på, at mange vil og forældre ved Nysted Bådelaug var ikke
ƚƌĂĮŬŬĞŶ͕ĚĞƌďůĞǀŽŵĚŝƌŝŐĞƌĞƚƟůĂŶĚƌĞŐĂsvimlende stort, men det var jo også cykelmøde op til starten i Nykøbing.
der
brugesWalli
i løbet.
-red.
 og veje, der ikke skulle-Jesper
Pedersen løb de var kommet for at se.
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Richard Jensen har taget
de store spartler i brug for
at spartle væggene.

Stormfloden den 2. januar gik langt ud på Strandvejen, hvor en
strømtavle blev kortsluttet. Brandvæsenet måtte tilkaldes for at
slukke ilden.
Foto: Alex Jensen

Vejr ud over det almindelige:
Fru Svendsen havde tid
under arbejdet til at tage
et selfie, mens hun malede
fodpaneler.

Alex Jensen monterer her
luftindtaget til ølautomaten.
Fotos: Anne Svendsen

Stormfloden anrettede igen
store fugtskader på havnen
De første dage i det nye år varslede DMI stormflod med vind af
stormstyrke fra nord med en forhøjet vandstand på 165 cm over
daglig vande. Det er ikke mere end 2 år siden, også i januar måned, at vi sidst oplevede dette. Dengang proklamerede DMI, at
det kun sker hvert 20’ende år. Det holder ikke helt. Vi fik store skader på hus og inventar med en forhøjet vandstand på 171 cm.
2. januar 2019 var vandstanden dog kun 151 cm over daglig vande, med en oversvømmelse i huset på 31 cm, gav en hel del fugtskader på vægge og køkken.
Alle vægge er åbnet i en højde på 80-90 cm. Det nye køkken af
stål er hævet 10-15 cm over gulvniveau og står på stålben. Det er
rengøringsvenligt og kan tåle saltvand.
Hvad kostede det så?
En skade, som blev vurderet af forsikringen til omkring 211.000
kroner, men endte med en udgift på 181.323,57.
For at mindske udgiften på selvrisikoen, besluttede bestyrelsen,
at alt malerarbejdet skulle udføres af bådelaugets medlemmer.
I forbindelse med stormfloden og renoveringen fik vi 7.500,-
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kroner af Stormflodsrådet til indkøb af materialer og yderligere
12.000,- kroner for eget malerarbejde, fortæller Alex Jensen. Dertil kommer nogle småbeløb for rengøring af lokalerne.
Benny Svendsen og Alex Jensen stod for indkøb af materialer, og
fordelingen af malerarbejdet blev planlagt og styret af malersjakket selv.
Klublokalets vægge blev udskiftet med vådrumsgips overalt, som
det var før, men uden træpaneler. Der blev malet fra gulv til skørt,
lige under loftet, samt alt træværk ved døre og vinduer. Væggene
blev stadig malet i to farver, som det var før.
Vores selvrisiko blev på 25.385,29 kroner, og med det arbejde der
er blevet udført i forvejen med sikring og rengøring af klubhuset,
før og efter stormfloden, blev erstatningen for eget arbejde et
plus på 530,- kroner.
Frivilligt arbejde af medlemmerne
Malerarbejdet blev udført i februar måned af Alex Jensen, Thomas Aagaard, Richard Jensen, Flemming Holm Larsen, Anne
Svendsen, Benny Svendsen, Preben Hasselstrøm og Flemming
Hyveled.
Der blev serveret frokost på de dage, der blev arbejdet, serveret
af vores festudvalg (Daisy og Elsa). Der blev arbejdet dagligt fra kl.
09:00 til kl. 14:00.
Tak til alle
- Jeg er utrolig glad og lettet over, at det er overstået, og vores
klubhus atter er ved det normale, sagde Tommy Frederiksen.
Tak til alle der mødte op, både før og efter stormfloden og gav en
hjælpende hånd. 
-red.
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Benny Svendsen med malerspand og pensel.

Flemming Holm Larsen lukker skruehullerne med gips
efter tømreren.

Preben Hasselstrøm på
knæ, vasker paneler efter
slibning af vægge.

Som i alt anden underholdning var der også et X-Factor dommerpanel som på tv.
Foto: Anne Svendsen

Thomas Aagaard spartler
samlinger.
Fotos: Anne Svendsen
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Det er nødvendigt med hjælp
fra medlemmer
Smakkelauget deltager igen
på årets Hajkutter Festival
med Café Smakken. Teltet
er igen lånt af Multicenter
Syd, og smakkefolkene skal
denne gang selv stille teltet
op.
I dagene op til arrangementet, er det nødvendigt,
at medlemmerne giver en
hjælpende hånd med opsætning af interiøret og indretning af teltet.
Der skal også bruges hjælp
til med at sætte plakater op
på Lolland-Falster, i weekenden den 13.-14. juli.
Har du tid og lyst til at
hjælpe, kan du kontakte oldermanden på mail eller på
telefon 28 56 95 94. red.

Sommerfesten
er ændret til en
tur ud i det blå

Årets traditionelle sommerfest i august, nærmere
bestemt lørdag den 17.
august, er ændret til en tur
ud i det blå med ”Bus Per”.
Hvor turen går hen, bliver
en overraskelse, men det
bliver ikke kedeligt.
Forplejning af drikkevarer i
bussen er gratis, - men der
skal betales 100,- kroner pr.
person for frokost.
En del af udgifterne betales
af festudvalget fra ”Spise
Sammen” festerne” oplyses
der fra Daisy Jensen fra festudvalget.
-red.

Ramt af kommunens centraliseringspolitik:

Nysted by og havn må kæmpe for opmærksomheden

Nysted By og Nysted Havn er tæt forbundne. Sådan har det altid
været. For få år siden kunne byen selv sætte ting i værk. Man
havde et byråd, som kunne sætte ting i værk, som byens borgere
/ Byrådet ønskede realiseret. Nu er Nysted blevet en udkant i
Guldborgsund Kommune og må kæmpe for opmærksomhed og
midler. Man føler sig ramt af den centralisering, som udgår fra
Guldborgsund byråd.
Guldborgsund Kommune har sendt en omfattende kommuneplan til høring. Planen ofrer ikke mange linjer på Nysted. Det er
der ellers god grund til med de mange kvaliteter og potentialer,
som havn og by rummer.
Kommuneplanens centraliseringspolitik virker skadeligt på størstedelen af kommunen - de dele som ligger uden for Nykøbing F.
Høringssvaret fra Nysted, formuleret af NOF efter dialog med borgere i byen, har kunnet samle 5 lokalforeninger om svaret og den
indeholdte kritik af kommuneplanen.
Vi har ellers altid fået at vide, at man i Nysted ikke kunne blive
enige om noget som helst. Derfor så byrådspolitikerne sig ret så
frit stillet i forhold til, hvad man sagde i Nysted.
Nu er vi naturligvis spændte på, om vores 5-hovede høringssvar
bliver hørt. Ud over at deltage i kritikken af hovedlinjen i kommuneplanen, har de 4 maritime foreninger i deres særskilte høringssvar fremsat en række konkrete planer for, hvordan Nysted
Havn kan udvikles. Planen rummer en række initiativer: For eksempel ændring af lokalplanen, så det bliver muligt at udbygge
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de maritime aktiviteter i havnen med f.eks. et
maritimt værksted. En pumpeløsning, der kan
skabe en muslingefarm og afhjælper tilmudring
i havnen. Inddrage den forsømte Ålholm Ø beliggende over for sejlklub og roklub til en aktiv
del af havnelivet. Visionerne rækker også videre
ud langs kysten med etablering af en anløbsbro
for kajakker ved Holten Strand og en ankerplads
ud for Ørredbækken.
Kommunen har i 2018 blokeret for udviklingen
af maritime aktiviteter, der ellers var godt i gang,
ved sit afslag på Smakkelaugets meget beskedne
dispensationsansøgning om at kunne udbygge
værkstedet med ca. 50 m2.
Selv om der er en række træk ved kommunens
politik, som det kan være svært at forstå det
gunstige i, så har vi også haft en række gode
samspilsituationer.
Både de maritime foreninger, NOF og NET forbereder i samarbejde med kommunens Naturafdelingen en udvikling af de åbne arealer, så
de i højere grad bliver attraktive for turister og
børnefamilier.
Der har også i en årrække været afholdt dialogmøder om Nysted konkrete fysiske forhold med
Gitte Krog, som repræsentant for Guldborgsund
Naturafdeling og repræsentanter fra Nysted Bevaringsforening, NOF og NET. Møder som har
givet en række gode nedslag i byen og i de åbne
arealer.
I maj bevirkede samarbejdet mellem NET og
NOF og kommunens naturafdeling, at kommunen opstillede en ny badebro ved badehusene
ud til Østersøen. Modydelsen var, at de to foreninger påtog sig driften af badebroen og de
tilhørende udgifter, og at man påtog sig at reparere broen på hjørnet af indsejlingen til Nysted.
Der er allerede i NETs regi et professionelt planlægningsarbejde igang om udviklingen af strandområdet omkring Skansen, ligesom der allerede
foreligger færdige planer og finansiering af et
Sauna og Badehus ud til Noret.
Etableringen af Saunaen er midlertidig stillet i
bero på grund af en indsigelse fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. En
handling, som har fået borgere til at overveje,
hvad der egentlig er denne forenings bidrag til
udviklingen af Nysted og omegn.

havnenyt

13

Der er således en lang række initiativer og aktiviteter i gang, som betyder, at man med lokale
kræfter og i samarbejde med de kommunale
myndigheder kan styrke brugsmulighederne af
Nysted Havn og Nysted Kyst. Det er en samarbejdslinje, som vi håber, kan komme til fylde
endnu mere i de kommende år.
Da vi fra NOF foreslog, at man opstillede Bo Karbergs store, flotte skulptur “Den flyvende lollænder” på Nysted Havnefront, fik vi en meget
fin opbakning fra kommunen både fra administrationen, formanden for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, og fra havnens
ledelse ved Jørgen Hillike og havnefogeden.
Vi har tilladelse til, at værket kan være opstillet
frem til oktober i år.
NOF har meddelt kommunen, at vi gerne vil donere værket til byen og til kommunen og derfor
vil søge at indsamle de 315.000 kr til køb af værket på to betingelser: at besøgende og borgere
finder, at værket er et godt bidrag til Nysted
Havnefront, og at kommunen vil modtage værket som gave.
Vi har allerede modtaget en tilkendegivelse fra
Grundejerforeningen for Nysted Havnefront:
Man ser gerne, at værket opstilles permanent.
I forbindelse med forberedelserne af kommuneplanen deltog et antal medarbejdere fra kommunen i slutningen af 2018 i et møde på Nysted
Rådhus om kommuneplanens indhold. Der blev
her stillet spørgsmål om, hvornår kommunen
ville iværksætte en områdefornyelse for Nysted.
Vi blev anbefalet at rette henvendelse til kommunen og foreslå igangsættelse af en områdefornyelse i Nysted.
Det har vi gjort, men vi har endnu kun fået henholdende tilbagemeldinger.
Der er således gang i mange ting i Nysted også
i samspil med kommunen. Men vi savner i høj
grad, at kommunen fremkommer med konkrete
planer for, hvordan man agter at understøtte
udviklingen i de store dele af kommunen, som
ligger uden for Nykøbing. Vi lever i en landkommune med alle de herligheder, det indebærer.
Kommunens fremadrettede initiativer kan derfor med fordel tage udgangspunkt i disse kvaliteter og i de nye udviklingslinjer, der tegner sig
for et attraktivt liv uden for de større byer.

- Karl Krarup
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Bådelauget vil
oprette en
mindeplade for
bisatte til søs

Kommuneplanstrategien skævt fordelt:

Havnens maritime klubber
ønsker del i strategien

Ideen og ønsket kommer
fra Finn Rossdahl, fordi flere
og flere afdøde bliver askespredt til søs, på en position
54 37.957`N/ 11 43.838`E
(Juletræet), der er et pejlemærke ved Pollen, ca. 3,5
km mod syd.
Det er ikke alle, der ved
hvilke personer, der er bisat
der, derfor bliver der nu oprettet en mindeplade i klublokalet, hvor alle personer,
som Bådelauget kender til,
som er blevet askespredt
til søs, bliver mindet med
en lille messingplade med
indgraveret navn.
Der vil være en lille tekstforklaring om hvad mindepladen betyder og omhandler.
Man kan sejle til denne position på koordinaterne og
mindes dem der.
-red.
Næste nummer af
Havnenyt udkommer
den 1. december 2019

Nysted Bådelaug, Nysted Smakkelaug, Nysted Kajak- & Roklub og
Nysted Sejlklub indsendte et høringssvar til Guldborgsund Kommune om kommuneplanstrategien under temaet: Udvikling af
vores havne. Det er indsendt 23.4.2019.
Når man nu læser Guldborgsund Kommunes kommuneplanstrategi omkring havnene i kommunen, er Nysted havn ikke nævnt.
De maritime foreninger har derfor nedenstående ideer, som bør
nævnes i kommunens plan, som man mener er meget vigtige.
Man mener, at ideerne ikke behøver at koste penge, men at det
kræver samarbejde og tilladelser fra kommunen og andre interesseorganisationer, som er nødvendigt for at udvikle havnen til
det maritime center, havnen bør være, til glæde for Guldborgsund kommunes turister, bosætning-, erhvervs- og foreningspolitik, lokalbefolkningen mv.
En gang imellem bør Guldborgsund Kommune tænke stort. Det
gælder om at se mulighederne i vores skønne område og ikke begrænsningerne, siges der fra den nye sammenslutning.
Mange af ønskerne kan finansieres uden om kommunen, og der
er rigtig mange frivillige hænder, som gerne vil gøre et stykke arbejde for havnen.
Flere ønsker
Et af ønskerne er en ny eller en ændring af den eksisterende lokalplan N15, således at der oprettes flere byggefelter på havneområdet. Der skal tages hensyn til de behov, de involverede parter
har, således at der bliver muligheder for flere røde træbygninger
til erhverv, samt mulighed for et maritimt værksted, til glæde for
havnens maritime foreninger og skolen mv. Egentlig også for, at
der med tiden kunne komme flere små ”fiskeskure” på havnen.
Udarbejdelse af en permanent pumpeløsning i området ved øen

Revision Nysted ApS
Telefon 54 87 20 66
jesper@revision-nysted.dk
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midt i noret for uddybning af sejlrende med
etablering af en muslingefarm, som skal filtrere
vandet. Det kan vandet i havnen kun blive renere af.
Slæbestedet ved Bådelauget, skal være til fri
afbenyttelse for borgere og det sejlende fritidsfolk.
Udarbejdelse af plan for højvandssikring for
hele havnen.
Brændstofanlægget på havnens yderste mole
graves op, og der etableres en ny brændstoftank
på land, som eventuelt kan indhegnes.
Legepladsen fornyes eller renoveres, eventuelt
med en gammel båd på pladsen.
Broen mellem Nysted Sejlklub og den nye flydebro renoveres. Nysted Sejlklub mangler pladser
til sine medlemmer og sejlende gæster, og vil
gerne overtage denne bro og hermed også forpligtelsen for broen.
Uden for havneområdet
Støtte fra Guldborgsund Kommune, således at
sydrenden i Guldborgsund forbliver farbar.
Uddybning af ”Skovrenden”, syd for noret i Nysted, således at der bliver en 2 meter sejlrende
til Stubberup.
En platform ved Holten Strand, således at kajakroere kan lægge til for at benytte shelterne.

Ankerbøjer ved Ørredbækken, syd for Strandhus
Allé, i samarbejde med Dansk Sejlunion/ Danske
fritidssejler.
Etablere den før omtalte muslingfarm som et
forskerprojekt omkring hvilken virkning det har
på rensningen af det forurenede vand. Dette
kunne være et projekt mellem Guldborgsund
Kommune, DTU Aqua, Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.
Kunst på havne i form af ”gamle” joller, som anvendes hele eller halve som bænke. Der kunne
males motiver fra Nysted eller hele kommunen,
som turister kunne køre efter.
Autocamperplads mindst 2-3 steder på havnen.
Både som flydende vandrerhjem for cykel, motorcykel- eller kajakturistmen.
Inddrage Aalholm i havnen, ved at bruge deres
”portnerbolig” som gårdbutik/cafe.
Samarbejde omkring leje af Aalholms ø i noret
til shelter ø ligeledes for cykel-, motorcykel- eller kajakturistmen. Eventuelt med en bro fra
Nysted Roklub, hvor der ligeledes kunne ligge
små både.
Den nye sammenslutning understreger på det
kraftigste, at de ikke ønsker beboelsesbyggerier
på havnen mellem Slotsgade og Søvej, sluttede
de af med i deres høringssvar til Guldborgsund
Kommune.
-red.

NYSTED MOLE

Stedet hvor som
merens
is nydes!
Husk at vi o
grillmad, kolde fagså har
døl og vand
+45 54 87 15 08
Strandvejen 12, 4880 Nysted
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Santorini er en Seafinn 39. Vi fandt faktisk vores skønne båd ”Santorini” i Southwold - lige nord for
London, England.
Foto: Gitte Helver.

Efter mange år uden egen båd, blev trangen for stor:

Med egen sejlbåd fra England til Nysted
Af: Jesper Jacobsen & Gitte Helver

Det starter med en drøm. En drøm om, at det
engang skal lykkes at tage på langfart. At mærke
og tro på at det er det vi vil. Sammen. Langfart.
Når vi bliver gamle - eller måske bare lige inden.
Kravene til vores båd var store. Den skulle være
så stor, at vi kunne bo på den, og ikke større end
at vi kan sejle den to. Vi skulle kunne styre ude
i solskin, og stå inde når det var koldt og vådt.
God stuveplads. Indretning. Sejl og spiler. Jo, der
var mange ønsker. Og vi kiggede på de både,
der var. Vi tog til Fyn og til Jylland. Nogen var
for nikotingule, andre for dyre. Nogle manglede
plads, andre var for farmoragtige.
“Køb ikke båd i Caribien - for der skal du betale
moms ved indregistrering i Danmark” “ køb inden for EU er der ingen ben i”
Og vi fandt faktisk vores skønne båd ”Santorini”

i Southwold - lige nord for London, England.
En Seafinn 39 som har ligget nogle år uden at
blive sejlet. En skøn motorsejler som levede op
til vores ønsker. Og efter et par besøg, mange aftaler om nogle reparationer med værftet, hvor
den lå, skrevet vi under i slutningen af 2018.
Det blev en lang vinter med en dejlig fornemmelse af at have købt det skib, som vi drømte
om, og vide at det lå i sikre og kompetente hænder ved værftet. Og hvilken oplevelse at skulle
sejle det hjem gennem tidevande og store bølger over den nordlige del af den Engelske kanal,
Nordsøen, Kielerkanalen og Østersøen - hjem
til Nysted. I hvert fald lige ind til Brexit ikke helt
kunne finde ud af hvordan, og især hvornår,
England ikke længere skulle være et EU land,
hvor man frit kan exportere ting over grænsen
uden told. - Ellers kunne vi jo lige så godt have
købt båd i Caribien. Det havde i hvert fald været
varmere.
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Vi havde dog ikke mange muligheder for at få
båden før hjem, andet end at vente på, at den
blev klargjort efter flere års stilstand.
Vi trak den til 11. april 2019. Og så havde vi jo
hele påske ugen at sejle hjem i.
Torsdag aften den 11 april
Ankom sent, og alle restauranter er lukket. Her
er mørkt og koldt. Båden står på land uden mast.
Min far er med for første gang, og kan ikke se
meget. Nogle af lamperne virker. Dog ikke fyret.
Heldigvis har vi handlet på vejen så vi spiser og
tager termotøjet på i seng.
Fredag den 12 april
En koldt nat, men vi er spændte på, hvornår båden kommer i vandet.
Problemerne står dog i kø. Tidevandet er ikke
højt nok, og Mike fra værftet beregner at vores
skib på grund af størrelse, først kan sættes i vandet tirsdag eller faktisk først onsdag. Rulleforstaget kan ikke laves, og der er indkøbt nyt, som
skal skæres til. Elektrikeren er ikke færdig med
lænsepumper, og der mangler strøm mange
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steder. Sejlene er ikke kommet tilbage fra rens.
Lige om lidt er det weekend, og værftet holder
lukket. Vigtigst er vel at få en kode til sejlklubben, hvor vi kan komme i bad og på toilettet. Og
så selvfølgelig at købe en varmeblæser. Det er 6
grader udenfor.
Lørdag den 13 april
Først skinner solen. Så sner det. Vi får ordnet og
smurt spillet, sat mast og bommen på med tovværk og sat Dannebrog, gæsteflag og Nystedstanderen. Vi kan ikke lave andet end at starte
skrabearbejdet med at tage gammel slidt lak af
træværket. Og vi er heldigvis gode til at hygge os
imens, Besøge en pub og spise noget god mad.
Og vi smutte lige til Lowestof bare for at se noget andet
Søndag den 14 april
Det er søndag og englænderne går ture og familiehygger på cafeen og Harbour Inn.
Vi venter på højvande, sejl og rulleforstag!

... fortsættes næste side
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Bonito på gennem Kielerkanalen. Vi troede dog, at Kielerkanalen havde masser af små havne,
men måtte sande, at den nok mest er en erhvervsskanal med kæmpetankere og autocampernes
foretrukne skueplads.
Foto: Gitte Helver

Med egen båd...

nordpå for at aflevere den lejede bil. Bus tilbage,
og så montere sejl som passer perfekt inkl. de
nyindkøbte sejlpinde. Så gik der tid med det.

Mandag den 15 april
Så skete der lidt igen. Sejlene er fundet, ankeret
og nogle skøder er fundet, og forstage er sat på i den forkerte størrelse, så sejlet ikke kan komme
ind i slisken. Og så er det åbentbart nemmere at
sy en ny talje ind i sejlet, så vi må til sejlmageren
i morgen. Vi skal også lige finde nogle sejlpinde.
- Men det kan vi jo sagtens få tid til, mens vi venter på højvande onsdag morgen - håber vi!
Hvorfor kan vi ikke bare komme af sted herfra?
Alt det, der engang var så hyggeligt, er godt nok
ved at være træls og koldt.

Onsdag den 17. april
En god dag med solskin. I dag er det dagen, hvor
”Santorini” kom i vandet - og den flyder. Den
store Yanmar motor startede første gang, og vi
sejlede hele vejen ned af Blythriver.

...fortsat fra side 17

Tirsdag den 16. april
Vi kørte en time sydpå for at aflevere sejlet, vente i 3 timer, hvor vi kunne provianterer. En time
tilbage til Southwold, stuve alting ned og så op

Torsdag den 18. april
Hold da op hvor får vi travlt nu, hvis vi skal nå
Danmark senest mandag aften. Jobbet kalder,
specielt for greenkeeperen, - så vi er klar med
tidevandet her til morgen. En time før afgang
opdager vi dog “heldigvis”, at kortbordet er fyldt
med den hydraulikolie, som skulle være i rattet.
Måske kunne de efterhånden mærke vores paniske stemmeleje. I hvert fald kom der hurtigt
et par mand på, og en time efter kunne vinke
farvel til Southwold og folkene på Harbour Ma-
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rine Service. I en båd som måske ikke var helt
motortestet og i hvert fald ikke prøvesejlet, begav vi os ud af kanalen, - med en god mavefornemmelse.
Det blev hurtigt tydeligt, at vinden var lige i snotten, og det havde den ikke tænkt sig at lave om
på. Vi måtte tage en hurtig beslutning. Skulle vi
sejle mange flere sømil eller for motor i modvind?
Godt tidspresset, fortsatte vi for motor. I 8 sekundmeter modvind og dertil Nordsøens bølger.
Det bliver en lang rystetur.
Fredag den 19. april
Hold nu op, hvor er vi glade for vores styrhus,
motoren - og måneskinnet. - Ellers havde dette
aldrig kunne lade sig gøre!
11.04 - Vi sejler forbi en boreplatform.
15.34 - Så kommer de store tankerskib som perler på snor. Vi krydser dybtsvandsrenden.
Lørdag den 20. april
Hvilken smuk solopgang. Vi er ved at være møre
og skiftes til at sove. Bølgerne flader ud og Holland ligger lige om styrbord.
Vi passerer Helgoland, og de store tankerskibe
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bliver flere og flere, som vi nærmer os indsejlingen til Elben.
Cuxhaven, fast land under fødderne, og det
første bad i mange dage. Wienersnitzel og ”Ein
grosses Bier”. Jeg er sikker på, at vi sover godt
i nat.
Søndag den 21. april
Efter en fuldstændig rolig nats søvn vågnede vi
til endnu en solskinsdag, og med 17 sømil til slusen til Kielerkanalen tog vi først af sted ved 10
tiden, ventende på at strømmen endelig skulle
vende til medstrøm. Mens vi ventede ved slusen, havde vi alligevel en strøm på næsten 3
knob. Det gav lige et forsøg eller to, inden det
blev vores tur, da vi var noget i tvivl om deres
lysførelser, og vi kom først igennem ved 14 tiden, og måtte indse, at vi ikke kunne nå igennem inden solnedgang.
Jeg troede dog, at Kielerkanalen havde masser
af små havne, men måtte sande, at den nok
mest er en erhvervskanal med kæmpetankere
og autocampernes foretrukne skueplads. Vi må
overnatte i Rendenburg, for man må ikke sejle
om natten.
... fortsættes næste side

HUSK: Vi er andet end
jagt og ﬁskeriartikler
JEANS

Med stretch.
rk.
Til Hr. og Fru Danma
cm)
Str. 28 til 52 (76-136

Kik ind og se vores
gode tilbud
Wichmandsvej · 10 Nysted
Tlf. 54 87 21 21 · 21 42 33 35

FODER
Til hunde og katte.
Alle størrelser og ald
er.
Kik ind og få
råd og vejledning.

VÅBEN

Eget værksted.
Reparation og eftersyn af
jagtvåben og luftgeværer.

Følg os på
facebook og
få del i de
gode tilbud
info@kik-in.dk · kik-in.dk
facebook.com/kik-in
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Med egen båd...
...fortsat fra side 19

Fuglene der er opstillet ved
Skansen.
Foto: Arkiv

Fugleskydning
14. september

Årets fugleskydning bliver
med mange pauser, da der
netop samme dag afvikles
Sandemann Cup.
Fugleskydningen starter kl.
8:00 og slutter sidst på dagen. Det er ikke til at vide
helt præcist hvornår, og
hvor mange pauser der vil
blive, siger Frede Jensen.
Så hvis du skal ud at sejle
denne dag, så kig på skiltningen ved broerne, inden
du tager ud.
-red.

Mandag den 22. april
5.30 blev det lyst, og vi fortsatte vores tur gennem Kielerkanalen
og hurtigste kurs mod Nysted. Det går rigtig fint – stadig for motor
– lige ind til Fehmernsundbroen, hvor det ret pludselig begynder
at blæse. Og det blæser meget. Vi forsøger med sejl, - men vi ser
den samme kost igen og igen. Vi indser, at vores skib ikke er god
til sejl i modvind. Alt vælter rundt i 16-18 m/s. Vi har stået meget
igennem, men nu er det ikke sjov. Klog men træls beslutning – vi
falder af, og tager ind i Burg.
Tirsdag den 23. april
Nødvendig og træls beslutning – vi tager færgen hjem.
Lørdag den 27. april
Jiihaaa – en smuk, diset og skøn sejlads over Østersøen, tæt forbi
vindmøllerne og lige ind i noret. Vi er hjemme i Nysted, lige i tid til
standerhejsning og en dejlig aften med vennerne i NSL.
Vi har på så mange måder været heldig med denne tur, og selvom
den var sej med modvind og crappy bølger, så har solen skinnet
på os og ført os sikkert over det halvstore vand. Vi glæder os over
vores skønne skib – en beskyttet bolig, som hun bliver kaldt i klubben. Der er ting, der skal laves og tænkes over. Og ikke mindst,
- danske farvande der skal sejles tynde i de næste par år, og må vi
se, om det er denne båd, der skal føre os under andre og varmere
himmelstrøg.
-Jesper Jacobsen & Gitte Helver

Strandvejen 16 . 4880 Nysted . Telefon 51 84 09 09
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Det Maritime Udvalg efterlyser bomuldssejl:

Vi har ingen sejl at komme i barkkedlen
En af de tilbagevendende begivenheder under
Hajkutterdagene, er barkningen af bomuldssejl,
bliver lidt mere problematisk i år, siger Anne
Svendsen, der er ankermand for Det Maritime
Udvalg. Vi har nemlig ingen bomuldssejl at komme i barkkedlen!
Sidste år barkedes der sejl til Smakkelaugets
svenske spejlbåd, som også har været barket for
et par år siden. Sejlene trængte dog til en gang
farve og imprægnering, som forlænger levetiden for bomuldssejl, som hele sommeren er udsat for vejrets mange luner, især stærk sol, hård
vind og regn.
Igen i år har udvalget fået 2.500,- kroner af Nysted Industri & Håndværkerforening til det pulver, der bruges i barkelagen.
Pulveret (Chatou) er et udtræk af barken på acasietræet, som vokser i Bagindien og giver den
karakteristiske rødbrune farve.
Hvis der er nogen der ligger inde med ældre

bomuldssejl, der trænger til imprægnering og
farve, vil vi gerne høre fra vedkommende, siger
Anne Svendsen. Man kan finde alle udvalgets
kontaktoplysninger på hjemmesiden.
-red.

Barkning af sejl og andre bomuldsstoffer er en
proces på 24 timer, og kræver en temperatur
på mellem 60 og 70 grader.
Foto: R.Jensen

...alt i tømrerarbejde

Øster Ulslev Byggeservice
Tømrermester Knud Arne Pedersen
Sløssevej 1 . 4894 Øster Ulslev . Telf.: 20 47 39 05
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Hvad gør vi ved
vores klimaforandring?
Hvad med klimaforandringerne i fremtiden? - Hvordan skal vi takle stormfloder og forhøjet vandstande
på havnene i fremtiden,
for det vil jo unægteligt ske
igen.
Bådelaugets nye udvalg har
set på flere forskellige former for sikring af klubhuset
og havnen mod stormfloder og naturlige oversvømmelser.
Der kunne etableres et dige
med en sluseport yderst
i noret ved Skansen. Den
ville beskytte hele havnen,
- men det kan give problemer at få en tilladelse af
Kystdirektoratet og Skov &
Naturstyrelsen, som flere
andre foreninger har haft.
Det nyeste er en watertube,
som kunne lægges hele vejen rundt om klubhuset, når
der bliver varslet forhøjet
vandstand.
En watertube, er en tyk slange på en diameter på 100
cm, hvor der bliver pumpet
havvand i, som skulle kunne
holde vandet i ave.
Udvalget har undersøgt,
hvad prisen er for at erhverve sådan en, og det viste sig at det er en rigtig dyr
løsning, og kræver et større
mandskab for håndtering af
udstyret.
Der skal skabes en helhedsløsning for havnen, og ikke
kun for de enkelte bygninger, siges der fra det nye
stormflodsudvalg.
-red.

De nye bøje ligger klar til at blive sat ud. Foto: Richard Jensen

De maritime klubber fornyer sejlrende:

Nye afmærkninger gør
atter Skovrenden farbar
Som led i det nye samarbejde på tværs af de maritime foreninger
på havnen, er der som det første punkt igangsat et arbejde med
fornyelse af afmærkningerne ved Skovrenden, der løber fra Nysted til Stubberup.
Sejlrenden har i de seneste år været ukomplet med flere manglende afmærkninger. Enten er de drevet væk eller trukket ned af
tilgroning af rur og muslinger.
En ny prototype af afmærkningen er blevet udarbejdet af Jesper
Dose, og består af et stykke
fjernvarmerør på ca. 170
cm. Varmerøret er vandtæt.
Der skal monteres røde og
grønne refleksbånd på bøjerne, så de kan ses i mørke
og i ind- og udsejlingen skal
der monteres refleks i toppen, så de er synlige i tåget
vejr. De må ikke ligne de
bøjer, som der findes i den
almindelige sejlrende. -red.
Skovrenden er klar for
sommerens sejlads.
Foto: Richard Jensen
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Vejret viste sig fra sin pæne side:

Konkurrence med
52 af de slanke fisk

Lørdag den 11. maj blev årets horfiskekonkurrence afholdt. Ni både sejlede ud kl. 9:00 med
21 lystfiskere, og skulle være tilbage i havnen kl.
12:00 præcis. I løbet af de tre timer konkurrencen varede blev der fanget 52 hornfisk.
Vindere af dagens konkurrencer blev: 1. præmie: Alex Jensen med 8 fangne fisk og kunne
indkasserer en gevinst på 700 kroner.
2. præmie: Christoffer Salomonsen med 6 fisk
og fik en præmie på 500 kroner.
3. præmie: En delt 3. plads med hver 5 fisk gik til
Per Larsen og Christian Pyndt med hver en præmie på 300 kroner.
Den største fisk blev fanget af Johnny Ravnhild
der fik en præmie på 200 kroner.
For flest fisk i båden blev Richard Jensen med
8 fisk, og skulle have indkasserer en flaske O.P.
Andersson.

Lystfiskerne er klar i bådene til årets hornfiskekonkurrence.
Foto: Anne Svendsen.
Der var desværret opstået en fejl med udregningen af antal fisk pr. båd. Beregningsmetoden for
at finde gennemsnittet for fisk i båden mellem
tre og to fiskere er, at man dividerer antal fisk
med antallet af fiskere om bord, og ganger med
to fiskere. For eksempel: 11 fisk med 3 fiskere
= 3,66 fisk. Herefter ganger man dette med to
fiskere = 7,33 fisk er gennemsnittet for båden.
Formanden beklager fejlen. 
-red.

Alt i dansk kød

Mad ud af huset

Frisk ﬁ
hver tirsdskag
og onsdag




 


Nysted Slagteren
Gl. Torv 6 - 4880 Nysted - Telefon 54 87 10 76
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Det maritime
værksted blev
oversvømmet

Smakkelauget sikrede sig,
før stormfloden indfandt
sig, at alle maskiner, værktøj, kompressor og andet
løsøre var blevet hævet 50
cm op fra gulvet, så vandet ikke kunne nå. Der var
derfor ingen vandskader i
værkstedet, maskiner eller
på løsøre.
Kommunens kompressor
har fået lavet en forhøjet
konsol af metal til at stå
på, så den ikke skal løftes,
næste gang vandet trænger
ind.
Et ønske fra smakkefolkene
er, at gulvet bliver hævet
20-25 cm, så vandet ikke
trænger ind ved oversvømmelser.
Det gælder også for de udlejede bokse i bygningen,
hvor der er problemer med
gulvhøjden, siges der fra
lauget.
Det er også et ønske at få
en rulleport i stedet for den
utætte dobbelte træport.
Vi har indhentet tilbud på
hævning af gulvet i værkstedet samt i boksene, og det
vil koste omkring 125.000,kroner, det er inklusiv en
støbt rampe og chaussesten ved porten, så både let
kan transpoteren ind og ud
af værkstedet, oplyste oldermand Richard Jensen fra
Smakkelauget.
Selv om der ikke er stormflod, kan der godt være
forhøjet vandstand med
indtrængende vand.  -red.

Der er sat en indvendig port op,for at standse træk fra den udvendige port.
Foto: Richard Jensen

Bygningen er afgjort blevet mere lunt:

Der blev sat en stopper for
trækgenerne i værkstedet
I vinterens løb har Smakkelauget arbejdet på at gøre værkstedet
tæt og delvist lunere. Det har man først og fremmest gjort ved, at
lave en indvendig port, for at standse trækgenerne fra den dobbelte udvendige port, som ikke slutter tæt omkring åbningen. Der
er selvfølgelig sat en dør i den inderste port.
Inderporten er konstrueret på sådan vis, at den hurtig kan afmonteres, når både skal ind og ud af værkstedet. Den skal naturligvis
være afmonteret i sommerhalvåret.
Gavlspidserne er ligeledes lukket af, fordi der er udluftning under
taget i begge sider på bygningen. Der er monteret ekstra udluftningsventiler i døre og i gavlspidserne i de udlejede bokse.
Der kan nu holdes en værkstedstemperatur på omkring 8-10 grader i vinterhalvåret.
Ved at stoppe for trækgener ved porten, er hele bygningen blevet
lunere, og det hjælper med til, at der kan spares på varmeudgifterne.
Der kunne også ønskes en isolering af tagkonstruktionen, som er
uisoleret. 100 mm i tagkonstruktionen ville gøre underværker for
temperaturen og varmeregningen.
Der har i 2018 været en hel del udskiftning og fornyelse af de
elektriske installationer med ny kabelføring, lamper og stikkontakter, som der har været få af.
-red.
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Kapsejlads for Nordiske Folkebåde:

Matchrace mellem Rostock,
Guldborgsund og Lolland Kommune
Igen i år bliver der arrangeret Matchrace med
Nordiske Folkebåde under årets Hajkutter Festival & Regatta.
Det er Nysted Sejlklub, der arrangerer kapsejladsen, og deres Folkebåde der bliver stiller til
rådighed for besætningerne.
To af besætningerne kommer fra Rostock og to
besætninger fra henholdsvis Guldborgsund og
Lolland Kommune.
Lidt historie om folkebåden
Nordisk Folkebåd eller bare Folkebåd er en entype klassebåd konstrueret i 1942.
I 1939 havde Göteborgs Kungliga Segelsallskab
et ønske om, at der fandtes en billig nordisk entypebåd. Ønsket blev taget op på Skandinavisk
Sejlerforbunds møde i Helsinki i 1940. Man besluttede at udskrive en konkurrence om tegning
af en båd, der var sødygtig, egnet til langtur og
kapsejlads, billig og nem at bygge.
Da tidsfristen for konkurrencen undløb, var der
kommet 58 forslag, som alle blev kasseret af
den nedsatte dommerkomité.
Herefter blev der nedsat et udvalg, som på baggrund af de 2 bedste forslag skulle udarbejde et
sæt retningslinjer for båden.

Tømrerfirmaet
)BOTOEFSTFO
8JDINBOETWFK/ZTUFE
5FMFGPO
.PCJM
.BJMIBOT"PMTFOQFEFSTFOEL
$WS

Matchrace med Nordiske Folkebåde foregik
første gang sidste år under Nysted Hajkutter
Festival.
Foto: Tage Jensen
Folkebåden blev oprindeligt bygget i træ med en
træmast, men i dag fås den også i glasfiber med
aluminiumsmast. 
-red.
Matchracen foregår i Nysted Nor lørdag den
3. august kl. 13:00-16:00 og med præmieoverrækkelse kl. 17:30 i det store festtelt.
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Arrangørerne af regattaen er besætningen på ”Bonito” med Rheinhold Plessentin, Peter Müller
med flere.
Foto: Margot Hansen

Sandemann Cup den 14. september 2019:

Kapsejladsen fra Warnemünde til Nysted
er blevet en af de største regattaer
I år 2000 startede Yachtclub Warnov, Rostock
den første Regatta over Østersøen, og er nu en
af de største med 70-120 deltagende både.
NSL gik ind i samarbejdet for ca. 11 år siden, og
NSL sejlere har også deltaget de senere år med
fine placeringer.
Starten går fra Warnemünde Mole kl. 9.00 lørdag morgen, og afhængig af vejret er de første
som regel i mål ca. kl. 13.00. ”Vodka” fra NSL ligger ved Skansebroen, og tager imod alle både
over målstregen.

”Sandemänner, sandemänner, sandemänner”
er kaldesignalet på VHF under sejladsen.
Efter endt kapsejlads er der fest ved sejlklubben
for de mange sejlere. Og vi må sige, at vores tyske venner forstår at holde fest. Arrangørerne
sørger for ”Kostenloses Bier vom Fass”, grillmad
m.m., så bliver der grillet, festet og underholdt
med musik og sang.
Og der er masser af sponsorerede gaver og den
obligatoriske Sandemann Sherry ved præmieuddelingen.
-Margot Hansen

Havnenyt Det maritime blad
Få din annonce med i bladet og på hjemmesiden.
Henvendelse til: havnenyt@gmail.com

NYSTED
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Hyggetur for medlemmer af alle 4 klubber:

Fællestur til Rødsand

Søndag den 31. august kl.10:00 sejler dem der har lyst en tur til
Rødsand. Om du sejler i motorbåd, motorsejler, smakkebåd, sejlbåd, robåd eller badekar gør ingen forskel. Alle kan være med.
Ved Rødsand er der mulighed for at udforske sælerne og deres
nysgerrige blikke, imens vi hver især nyder vores medbragte mad.
Har du brug for at blive kølet lidt af, er det bare om at hoppe en
tur i bølgen. Vi forventer at være tilbage i Nysted ca. kl. 16:00.
(Der tages forbehold for vejret).
-Charlotte Wittrock

Smakkelauget
holder klubdag
hver torsdag

Hver torsdag kl. 15:00 i
sommerhalvåret, mødes
Smakkelaugets medlemmer til deres klubdag, hvor
der sejles med sejl, hvis vejret tillader det.
Hvis der er medlemmer, det
gælder også for ikke medlemmer, som kunne tænke
sig en sejltur i en af vores
gamle træjoller, kan man
møde op denne dag for at
få en tur, siges der fra Smakkelauget. Det er dog en god
ide, at kontakte foreningen
på forhånd.
-red.

Sejl med en...

HAJKUTTER
Deltag i kapsejladsen onsdag den 7. august 2019
til Rostock ombord i en hajkutter eller på dommerskibet.
Forplejning under overfarten, som det er muligt på et skib,
inkl. returtransport til Nysted. Pris pr. person

Daglige hajkutter kystture

Varighed 3-4 timer. Se tiderne på vores hjemmeside.
Forplejning er ikke inkluderet. Pris pr. person
kr.

kr.

790,00

250,00

BILLETTER TIL ”SEJL MED” KAN KØBES PÅ DIT LOKALE TURISTBUREAU ELLER PÅ:
WWW.HAJKUTTER.DK ELLER TLF. 60 66 77 50 - INFO@HAJKUTTER.DK
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15 joller blev
sat i vandet

Lørdag den 6. april blev
standeren hejst i Nysted
Bådelaug, efter årets traditionelle bådudsætning,
som foregik om formiddagen, hvor 15 både blev sat
i vandet.
Formanden nævnte i sin
tale til standerhejsningen,
at i begyndelsen af januar
var stormflod med ca. 31
cm vand i klubhuset, som
gav en hel del fugtskader
på væggene og i køkkenet,
så alle de indvendige vægge
skulle fornyes igen som ved
stormfloden i 2017.
En stor tak til alle dem, der
hjalp til med at sikre vores
løsøre inden stormfloden,
og ikke mindst tak til de
medlemmer der var med til
at gøre klubhuset præsentabelt igen efter den store
renovering.
-red.

Guldborgsund har stor naturmæssige værdier.

Foto: Arkiv

Rutevejledning med store naturoplevelser:

Rundt om Falster i kajak

Startpunkt:
Starter i Guldborg Falster, ved slæbestedet. (Google Maps)
Ruten
Med en kyststrækning på mellem 150 og 200 kilometer er der
langs Falsters kyst rigtig gode muligheder for at få nogle fantastiske naturoplevelser.
Hvis man vælger at ro nord om Falster, starter man med at ro
rundt om en stor halvø med skovene Resleskov og Vålse Vetserskov. Man kan herefter vælge at følge kysten eller ro direkte over
til Orehoved skov.
Det næste stræk vil føre én under både Storstrømsbroen og

Sejlads med nye udfordringer:

Sejlerfolk sadler om til smakkejoller
At sejle større eller mindre sejlbåde kræver viden og
øvelse, men at omstige til et mindre farføj som f.eks. en
smakkejolle kan også være en udfordring, som kræver
en hel del øvelse og viden, fordi en træjolle uvilkårlig vil
opføre sig anderledes på vandet med sine lidt specielle
sejl.
Som led i det nye samarbejde mellem de maritime klubber på havnen, entre Sejlklubbens medlemmer smakkejollerne i weekenden op til årets Hajkutter Festival, først
med en øvelsessejlads efterfulgt af en lokal kapsejlads.
Smakkelaugets medlemmer der ikke hjælper til i teltet
”Cafè Smakken”, er velkomne til at sejle en tur for at få
jollerne vist frem på vandet under de dage, hvor der er Hajkutter Festival. Man skal bare huske, at skrive i logbogen for de enkelte joller, efter endt sejlads.
-red.
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Farøbroen, her kommer man bl.a. forbi Sortsø
Fritidshavn, hvor der er shelterplads, og videre mod Stubbekøbing. Efterfølgende runder
man pynten ved Grønsunds gamle færgehavn
og man nærmer sig nu Stubbehage Fyr og det
idylliske fiskeleje Hæsnæs. Hesnæs er et lille fiskerleje kendt for sine specielle rørklædte huse
og den idylliske beliggenhed. Husene opførtes
efter stormfloden i 1872 og vedligeholdes efter
en lokalplan, der sikrer den særlige byggestil og
miljøet i Hesnæs. I nærheden findes traktørstedet Pomle Nakke (1 km syd for havnen).
Kysten fra Hesnæs og videre ned mod Gedser
Odde starter med et langt stykke med høje
skrænter og skov, som efterhånden afløses af
Ulslev Strand, og sommerhusområderne Marielyst og Bøtø, hvor der findes en lille strandkirke. Har man behov for en overnatning kan man
evt. bruge Østersøparken Camping, der har et
teltområde næsten helt nede ved stranden.
Gedser Odde rundes, pas på der kan være kraftig strøm, og nu går turen igen nordpå mod Nykøbing F. Undervejs passerer man Skelby, Stavreby, Bruserup og Marrebækkanalen. Man er
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nu kommet op i Bredningen, og skal forbi Hasslø
på den ene side og Kalvø og Flatø på den anden
side.
Man kommer under broen i Nykøbing, her ligger Guldborgsund Kajak/Havkajak klub ovre på
Lolland siden, her har man, som kajakroer, mulighed for overnatning og bad. Man fortsætter
videre og kommer forbi Pandebjerg Gods, og
så nærmer turen sig sin afslutning i Guldborg
havn.
Jeg vil nu mene, at man fortjener den store is fra
iskiosken på Cafe Lagunen.
Ikke mindst har man, når man har indsendt sin
logbog og sit kort med roet rute, fortjent sit Falster Rundt mærke.
Om man ror Falster Rundt den ene eller anden
vej, er op til en selv. Mindre øer må man passere
som man har lyst.
Anmeldelsesformular Falster Rundt
http://bak69.dk/lolland-falster-rundt/anmeldelsesformular%20falster%20rundt.html
Anmeldelse af gennemført tur
http://bak69.dk/lolland-falster-rundt/anmeldelse%20af%20gennemf%C3%B8rt%20tur.html

...erfaring med biler siden 1925

Din bilforhandler - helt lokalt
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Skal den nye
kunst forblive på
Nysted Havn?
En ny havnekunst er placeret på molen lige over for
Restaurant Nysted Havn.
Skulptur er skabt af Nystedkunstneren Bo Karberg, og
hedder indtil videre ”Den
flyvende Lollænder”.
Det er Nysted og Omegns
Fællesråd (NOF) i samarbejde med Guldborgsund
Kommune, der har stået
for det nye kunstindslag på
havnen.

Folkebåde på vej i havn efter endt undervisning.

Foto: NSL

Lær at sejle i Folkebåd:

Har du lyst at lære at sejle?
Skulpturen på molen ligger
med Aalholm Slot smukt i
baggrunden. 
Foto: R.J.
Om skulpturen skal have sin
faste plads på havnen, afhænger af flere spørgsmål.
- Vil borgerne beholde kunsten?
- Vil der kunne skaffes penge nok til at købe skulpturen
for? Og endelig!
- Vil kommunen på længere
sigt overtage ejerskabet af
skulpturen?
Havnekunsten er i første
omgang lånt af kunstneren,
og prisen på kunstværket er
315.000 kroner, som man
vil forsøge at skaffe inden
september måned. -red.

I Nysted Sejlklub kan du lære at sejle. Klubben er udstyret med
3 Folkebåde, der anvendes som skolebåde, hvor to elever sejler
sammen med en instruktør. Forløbet strækker sig over 6 undervisningsaftner, hvor der både undervises i teori og praksis sejlads.
Efter at du har bestået kurset, og er blevet medlem af Nysted Sejlklub, har du mulighed for at låne en folkebåd. Du skal selvfølgelig
hjælpe med vedligeholdelsen af båden ved op- og nedtagning.
Har du lyst at lære at sejle under tryg og kyndig vejledning, kan du
sende en mail til nsl.nysted@gmail.com.
-Charlotte Wittrock

Makkerredning og øvelser
i svømmehal med leg og kajakrul

Nysted Kajak- & Roklub har lejet svømmehallen i Sakskøbing
lørdag den 7. september 2019 fra kl. 14:00
til kl. 17:00.
Her er der rig mulighed for at øve makkerredning og selvredning i kajak, ligesom der er mulighed for at lære eller øve kajakrul og andet
leg med kajakker. Tilmelding: Se på hjemmesiden.
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IPP 2 havkajak kursus:

Der kræves et IPP 2 bevis
for at leje kajak i udlandet
Dansk Kano og Kajakforbund har i samarbejde med andre lande
lavet nogle retningslinjer for kajakuddannelser. Disse uddannelser er blandt andet opdelt i tur- og havkajakker, og kaldes IPP beviser. Man kan i Danmark uddannes til IPP 1 - 4, og visse steder i
udlandet yderligere til IPP 5
Vi kan i Nysted Roklub tilbyde uddannelse til IPP 2 i havkajak, med
udstedelse af bevis fra Dansk Kano og kajakforbund, og vi følger
nøje uddannelseskravet fra forbundet. Dette bevis kræves flere
steder i ind- og udlandet for f.eks. at leje kajak, eller deltage i kajakture.
I Nysted Kajak- & Roklub tager et sådant kursus 15 timer, fordelt
på 5 gange 3 timer, typisk 4 hverdage og en lørdag formiddag, og
afholdes som regel i slut maj og begyndelsen af juni.
Kurset koster 1.500 kr. (under 18 år kr. 1.100,00) og beløbet dækker medlemsskab af klubben året ud, brug af klubbens kajakker,
både under kurset og året ud. Mod et depositum på 50 kr. kan
man få udleveret en nøgle, så man har adgang til klubhuset uden
for normale åbningstider.
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Roklub ændrer
navn til Nysted
Kajak- & Roklub
Efter Roklubbens ekstraordinære generalforsamlingen og arbejdsdag, lørdag
den 2. maj, er der foretaget
et navneskifte af klubben til
Nysted Kajak- & Roklub.
Der skal laves en revidering
af foreningens logo som
kommer til at matche det
nye navn, samt at der er
foretaget en ændring af deres vedtægter.
-red.

Der kan indsendes
læserbreve til bladet på:
havnenyt@gmail.com

- vask din bil hos os...!

NYSTED BILVASK
v/ Pia og Flemming Larsen
- sponsor for foreninger i Nysted
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Markant prisstigning på pladslejen fra næste år

En ny opmåling af bådepladserne i Nysted Havn,
vil give en markant stigning
for lejen af en bådeplads
ved broerne. En stigning for
nogle på omkring 30 %.
Ved at opmåle arealet fra
broerne og ud mellem pælene giver flere steder et
areal på over 30 m2 og dermed også en prisforhøjelse.
Ved havnerenoveringen i
2012 blev fortøjningspælene anbragt længere ude
til større både og ikke til
almindelige joller, som der
findes flest af i inderhavnen.
Det kræver længere fortøjninger på jollerne. - Den
overskydende plads foran
jollerne, kan jolleejerne jo
ikke bruge til noget som
helst, end at betale ekstra
til kommunekassen.
Strategien med flere både
i havnene, kommer nu til
kort, og vil virke i stik modsat retning, med endnu
færre udlejede pladser. Det
er da, at lave et fortræffeligt
selvmål af kommunen.
Hvis lejen sættes ned, vil
havnen få flere udlejede
pladser med en større indtægt, end en havn med
broer der ligger halvtomme
hen.
-red.

Langs de lollandske kyster er der også mange rejegarn, som skal
undviges.
Foto: Richard Jensen

Kyst- og naturoplevelser på 200-300 km:

Langs lollands vandkant
og småøer i kajak
Startpunkt: Nysted Kajak- & Roklub inderst i Nysted Nor (Google
Maps)
Ruten
Med en kyststrækning på mellem 200 og 300 kilometer er der
langs Lollands kyst rigtig gode muligheder for at få nogle fantastiske naturoplevelser.
På strækningen fra Nysted til Rødby vil man komme forbi flere
små hyggelige havne og lidt SV for Errindlev, er der mange sæler,
og der ses også meget tit havørne. Man vil runde Hyldekrog, med
fyret ude på spidsen, ro forbi Bunddragerne og Kramnitze, hvor
man finder en af Nordeuropas største pumpestationer. På det
sidste stykke af strækningen mellem Kramnitze og Albuen er der
periodevis kystsikring i form af store sten, der kan vanskeliggøre
landgang. Når man har passeret Albuen, kommer man til Nakskov
Fjord, der kan være en fantastisk kajaktur i sig selv.
Når man har løsrevet sig fra Nakskov fjord, vil man komme forbi
Onsevig Havn, der bl.a. har en kajakafdeling, hvor man bl.a. finder Onsevig camping og Restaurant ”Den Fuldkomne Fisker”,

Havnenyt Det maritime blad
Få din annonce med i bladet og på hjemmesiden.
Henvendelse til: havnenyt@gmail.com
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man kommer forbi Nybølle Strand, og herefter
skal man snart til at beslutte sig for, om man vil
besøge nogen af øerne nord for Lolland, der alle
er et besøg værd.
På flere af øerne, kan man hvis man kommer
på det rette tidspunkt, nyde frisk frugt og andre
lokale råvarer. På Fejø finder man bl.a. Fejø Kajakhus.
Alternativt, hvis man ikke vil besøge øerne,
kan man ro langs kysten og bl.a. komme forbi
Dodekalitten, Blans og Bandholm Havn. Efter
Bandholm Havn vil man ro langs Knuthenborg
Safaripark, der går helt ned til kysten. Herefter
kommer Sakskøbing Fjord, med det smukke
Oreby Slot, og den lille havn ved indsejlingen til
fjorden.
Efter Sakskøbing Fjord skal man igennem Tårs
Vig Vildtreservat med bl.a. Vigsø, en lille ubeboet ø ud for Vigsnæs. Uden for fuglenes ynglesæson må den gerne besøges.
Man runder Kroskov og kommer nu til Guldborg og Guldborgsund, det næste stræk er, også
en del af Falster rundt. Når man har roet forbi
Hjelm, skal man hen over Guldborgtunnelen og
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det næste man kommer til er Middelaldercentret, der har en lille havn, som man dog ikke kan
ro ind i. Når man ror videre, kommer man forbi
Guldborgsund Kajak/Havkajakklub.
Nu skal man krydse Bredningen, med bl.a. Flatø
og Kalvø, og videre ned forbi Frejlev Skov. Man
skal runde Holten Strand og kort efter runder
man Skansen og ror ind i Nysted Nor, hvor Lolland Rundt afsluttes hvor den startede ved Nysted Kajak- & Roklub.
Jeg vil nu mene, at man fortjener en store is, fra
iskiosken på Nysted Mole.
Ikke mindst har man, når man har indsendt sin
logbog og sit kort med roet rute, fortjent sit Lolland Rundt mærke.
Om man ror Lolland Rundt den ene eller anden
vej, er op til en selv. Mindre øer må man passere, som man har lyst.
Anmeldelsesformular Lolland Rundt
http://bak69.dk/lolland-falster-rundt/anmeldesformular.html
Anmeldelse af gennemført tur
http://bak69.dk/lolland-falster-rundt/anmeldelse%20af%20gennemf%C3%B8rt%20tur.html

Mangler du vinduer
og karme?
...så ring til Knud Arne

Øster Ulslev Byggeservice
Tømrermester Knud Arne Pedersen
Sløssevej 1 . 4894 Øster Ulslev . Telf.: 20 47 39 05
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DØDSFALD:
Danny Seerup Pedersen,
er afgået ved døden lørdag den 16. februar 2019.
Danny blev 52 år.
Æret være hans minde.
Susanne Madsen, Østergade 14, Nysted, er stille sovet
ind den 8. juni 2019 efter
længere tids sygdom.
Susanne blev 64 år.
Æret være hendes minde.

Næste nummer af

NYSTED

Havnenyt
udkommer
den 1. december 2019.
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aktivitetskalender:
nysted bådelaug

17-08-2019
12-10-2019
26-10-2019
26-10-2019

kl. 14:00	Blåtur
kl. 08:00	Arbejdslørdag
kl. 08:00	Bådeoptagning
kl. 14:00	Standerstrygning

Nysted sejlklub

Hele juli		SOMMERFERIE
AUGUST
Hver onsdag kl. 17:30	Kapsejlads/spisning
03-08-2019 kl. 13:00	Match Race ifb. med Hajkutter Festival
15-8 til 17-8 2019
Vegvisir race i Nykøbing F.
31-8-2019 kl. 10:00 Fællestur til Rødsand for alle klub		
berne. Motorbåde, motorsejlere, sejl		
både, smakkebåde, Kajakker osv.
		
Medbring frokost og badetøj.
31-8-2019 kl. 18:30	Sommerfest i klubhuset for NSLs
		
medlemmer
SEPTEMBER
Hver onsdag kl. 17:15	Kapsejlads/spisning
13-9-2019 kl. 10:00 Afsejling til Warnemünde
14-9-2019 kl. 09:00	Sandeman Cup- kapsejlads
		
fra Warnemünde til Nysted
25-9-2019 kl. 17:15	Kapsejlads/storspisning
OKTOBER
02-10-2019 kl. 19:00 Introduktion til Bridge v/Tom Jungløv
		
fra Nysted Bridgeklub. Kom og hør hvad
		
bridge er for et spil. Der er mulighed for
		
at prøve. FOR ALLE 4 KLUBBER
20-10-2019 kl. 10:00	Bukkejagt
25-10-2019 kl. 07:00	Bådoptagning

Klinik for fodterapi
v/ Bente Billeskov Jensen
Grønnegadevej 3 . 4892 Kettinge
Konsultation efter aftale.

Mobil: 40 34 20 90
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Det nye køkken
kan modstå
oversvømmelser

25-10-2019 kl. 16:30	Standerstrygning
25-10-2019 kl. 18:30	Fællesspisning
NOVEMBER
02-11-2019 kl. 12:30	En sildemad

Efter en ny stormflod i januar måned, hvor køkkenet
i Nysted Bådelaug blev fugtskadet, er der blevet sat et
nyt køkken op.
Denne gang har man valgt
skabe, der er lavet af stål,
som tåler det salte vand.
Samtidigt står det på stålben, som er ca. 10 cm over
gulvhøjde, som samtidig vil
gøre det rengøringsvenligt.
De nye køkkenskabe har kostet 22.000,- kroner.
Der blev også installeret en
ny opvaskemaskine, da den
tidligere blev vandskadet,
fordi den ikke var blevet løftet højt nok op.
Næste gang ved en oversvømmelse tømmes køkkenskabene for indhold, så
er det sikret.
-red.

DECEMBER
07-12-2019 kl. 14:00	Julefrokost

nysted smakkelaug

03-08-2019
04-08-2019
05-08-2019
06-08-2019
01-11-2019

kl. 10:00 Café Smakken (Hajkutter Festival)
kl. 10:00 Café Smakken (Hajkutter Festival)
kl. 10:00 Café Smakken (Hajkutter Festival)
kl. 10:00 Café Smakken (Hajkutter Festival)
kl. 19.00	Sæsonafslutning

nysted kajak- & roklub

Der faste fællers roaften hver mandage og onsdage kl 18.30
03-07-2019 fra kl. 17:00	Fælles roning med efterfølgende
		
spisning
07-08-2019 fra kl. 17:00	Fælles roning med efterfølgende
		
spisning
04-09-2019 fra kl. 17:00	Fælles roning med efterfølgende
		
spisning
07-09-2019 kl. 14-17	Kæntringøvelser i Sakskøbing Svøm		
mehal
21-09-2019 kl. 09:00	Arbejdslørdag og standerstygning
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”Tina V” fra Humlebæk trænger til en kærlig hånd. Et større arbejde foreligger for at få hende flot igen.
Foto: R. Jensen

Endnu en træbåd har fået plads i havnen:

Nysted Havn er blevet
attraktiv for ældre træbåde

I februar måned ankom en 31 fods træbåd til Nysted. Det er Sus
og Kim Høpfer fra Humlebæk, som har købt den.
Med en bredde på 3,98 meter og en længde på 31 fod, er det ikke
en af de mindste skuder i havnen.
Motoren er det en Perkins 4236 på 75 hk, som virkede perfekt,
indtil den kom under vand på grund af, at den elektriske pumpe
svigtede. Motoren skal først have et gennemsyn og repareres, inden den atter er sejlklar.
Båden som er navngivet ”Tina V”, trænger til et større eftersyn og
vedligeholdelse, - men det tager vi hen ad vejen, siger de to nye
ejere, som i første omgang vil bruge det til et flydende sommerhus, da den faste adresse jo er i Humlebæk.
Vi er faldet for havnen og naturen omkring Nysted og for det miljø
der er her, skønt at der også findes en havn i Humlebæk, - men
det er ikke det samme, sagde de to nye ejere til bladet.
Det kan vi kun være stolte af i Nysted, - at man ser havnen og
området på denne måde. Måske er de kommende tilflyttere til
Nysted, når pensionsalderen nås.
-red.

