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Æ gaf 
26. Årgang                        august,  2010 

 

Kong Neptun med føl-Kong Neptun med føl-Kong Neptun med føl-Kong Neptun med føl-
ge lægger , efter 1 års ge lægger , efter 1 års ge lægger , efter 1 års ge lægger , efter 1 års 
pause, igen vejen forbi pause, igen vejen forbi pause, igen vejen forbi pause, igen vejen forbi 
Dyvig for at døbe Dyvig for at døbe Dyvig for at døbe Dyvig for at døbe 
klubbens kaniner. klubbens kaniner. klubbens kaniner. klubbens kaniner.     

    
Lørdag den 21. august Lørdag den 21. august Lørdag den 21. august Lørdag den 21. august 
kl. 15:00 er der kanin-kl. 15:00 er der kanin-kl. 15:00 er der kanin-kl. 15:00 er der kanin-
dåb med efterfølgende dåb med efterfølgende dåb med efterfølgende dåb med efterfølgende 
kaninfest samme aften. kaninfest samme aften. kaninfest samme aften. kaninfest samme aften. 
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Redaktøren sveder i varmen, men bladet   s k a l   ud! 
 

Der er efterhånden gået en rum tid siden sidste klubblad så nu må der lige en 
opdatering til fra redaktøren. 
 
Vi er godt i gang med sæsonen 2010. Materielforvalteren er sikkert glad for at 
de fleste medlemmer passer godt på materiellet ! Men vort super, velholdte 
materiel er til for at bruge og der er stadigvæk rigelig med bådpladser til en af-
tentur! 
 
Det er paradoksalt, at der møder flest medlemmer når vi har alle andre aktivite-
ter end roning. Selvfølgelig er det rart for bestyrelsen at der møder mange op 
når vi skal gøre klar til standerhejsning. Der er også altid mange mennesker 
klar til at give en hånd i forbindelse med det årlige loppemarked. 
 
Jeg ved godt at mange har andre interesser at pleje, men jeg vil gerne opfordre 
alle til at være med til at skabe lidt aftenaktivitet i klubben. 
 
Nu er Dyvig Bade Hotel endelig åbnet. Det trækker en del ekstra mennesker til 
Dyvig. Det varme vejr har sikkert også været en medvirkende årsag. 
 
Vor bro er blevet mishandlet er en eller nogle personer der har brugt den 
som slæbested for at få en båd op! Laskerne der skal holde den yderste 
jernbjælke som yderbroen er gjort fast på er bøjer udad sammen med 
bjælken! Vi kan jo ikke holde opsyn med området 24 timer i døgnet, men 
det er surt at vi skal til at ofre flere tusinde kroner på en reparation fordi 
nogle ikke kan tænke sig om!!  -  Der er lavet en nødreparation som gerne 
skal holde resten af sæsonen. 
 
Jeg ved ikke om nogle tror at broen er kommunal ejendom og således 
kan bruges af alle og at der bare kommer nogle og reparerer hvis noget 
ødelægges, men sådan forholder det sig desværre ikke! 
 
Jeg har ikke tiltro til at vi nogensinde får opklaret hvem der har været ude på 
broen med bil og båd. 
 
Vi går nu over i eftersæsonen med forskellige tilbud om ture til kanindåber, 
madpakketure og en sensommertur til Slesvig sammen med Augustenborg 
Roklub. 
 
Læs mere inde i bladet og hold øje med opslag på hjemmesidens opslagstavle. 
Du kunne jo også lige kigge forbi klubben og checke opslagstavlen der. 
 
Frode 
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Standerhejsning lørdag d. 10. april 2010, i Nordborg Roklub. 
 
Endelig var den lange vinter forbi og der var tid til at lægge broen i vandet, gøre 
rent i klubhuset og hakke og klippe udenfor. 
 
Det var en dejlig forårsdag med strålende sol fra morgenstunden og folk var 
klar til at smøge ærmerne op og tage fat. 
 
 Omkring middagstid var vi ved at være færdige og så var der te/kaffe og en 
friskbagte boller med smør og der var tid til at snakke lidt sammen. 
 
Splitflaget var hejst og kl.15 gled klubstanderen til tops og  der var taget hul på 
den 54. Sæson i Nordborg Roklub. Frode sagde et par ord og så var der som 
sædvanlig kaffebord i opholdsstuen, men nogen foretrak at tage kaffen udenfor 
i det fine vejr. 
 
I denne vinter har vi ikke haft bådklargøring, så vi skulle bare vaske vinterstø-
vet af bådene herefter var de klar til at komme på vandet. 
 
Susanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loppemarked i Nordborg Roklub, lørdag d. 17. April 2010.  
 
I lang tid havde vi samlet lopper til vort loppemarked. Vi har reklameret i Radio-
Als og i butikkerne, Kis og Elvind hvde kørt og samlet ind, når der blev ringet 
om lopper. I begyndelsen var vi bange for, at der ikke var mange lopper i år, 
men da dagen oprandt, var der alligevel en hel del. 
 
Vi stod op til et fint vejr, men det var koldt og blæsende vinden var gået i vest, 
så den stod lige ind i bådhallen, men det var ikke noget at gøre ved!  Vi måtte 
trække i vinterundertøjet for at kunne holde varmen i bådhallen og så skulle der 
arbejdes med at stille op så vi kunne være klar til kl. 11. 
 
Vi fik hurtigt sat bordene op og de runde haveborde kom ind i opholdsstuen 
hvor der skulle være cafe. Det gav plads så kunne vi komme i gang med at 
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sætte tingene op.  
 
I bådehallen arbejdede, Kis, Elin, Charlotte, Tove og Frode. Udenfor ved møb-
lerne stod Elvind, Jan og Torben, grillen passede Kirsten M. og Cafeen passe-
de Else,  Eva og Susanne.  
 
I cafeen var der dækket op med ternede duge og der var lys og blomster på 
bordene og så var der tændt for varmen!  Her kunne man købe kaffe/te, øl og 
vand, boller og flotte lagkager som var sponsoreret af: Louise, Annette J., Eva, 
Else ,fru. Møller Olsen og bollerne havde Kis bagt.  
 
Vera havde en lille blomsterbiks, hvor hun lavede små fine blomsterdekoratio-
ner der kunne sælges på loppemarkedet. 
 
Det blev en lang dag da der ind imellem var langt mellem ”kunderne”, men ved 
kaffetid kom der gang i handlen og da vi lukkede kl. 16, var det om at få ryddet 
op og så komme ind i varmen og tælle op! 
 
Vi fik ret hurtigt ryddet op idet Poul Erik og Mads kom og hjalp til og belært af 
erfaring fra tidligere år, så sorterede vi med det samme i de 4 anhængere vi 
havde til rådighed, så vi var klar til at køre på lossepladsen søndag kl. 10. Bå-
dehallen blev fejet ud og bådene kørt ind og så var det ”fyraften”. 
 
Dagen sluttede i opholdsstuen med et landgangsbrød og en tiltrængt øl og 
pengene blev talt. Vi havde tjent ca. det samme som sidste år, så selvom det 
havde været en lang og kold dag blev det også en god dag. 
 
Søndag formiddag var vi på lossepladsen med 7 anhængere og så var der 
weekend! 
 
Susanne 
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En sød lille historie. 
 
En formiddag sidst i maj, var jeg på en ro-tur sammen med formiddagsroerne til 
Lønsemade m.m. På vej derud så vi noget der lignede en lille hund der løb i 
vandkanten, vi roede tættere på kysten og så vi, at det var en lille ræveunge 
der var i gang med at bide i en død hare, bedst som vi sad og kiggede på den 
kom nok en lille ræveunge til syne og de begyndte at tumle rundt med den dø-
de hare, - helt upåvirket af os der bare var ca. 20 meter fra dem! 
 
Normalt er det marsvin vi ser, men her fik vi en anden sød oplevelse på en helt 
almindelig onsdag. 
 
Susanne. 
 
 
Madpakketuren 29. Maj 2010.  
 
Nordborg roklub havde tilbudt Sydjysk kreds at lave en madpakketur, d. 29. 
Maj, for at vise andre roere vores dejlige farvand. Der var  tilmeldt 10 roere i 
det hele. 
 
Det var ikke så mange, men vi var oppe imod, markedsdage hvor man var på 
gaden for at reklamere/hverve nye medlemmer, et dyreskue hvor man arbejde-
de for at tjene penge til klubben og så havde flere klubber instruktion på denne 
dag, så det er den slags man ikke ved ½ år i forvejen! 
 
Da dagen kom, var der 9 der havde tid til at tage på madpakketur, 3 fra Jels 
roklub, 1 fra Aabenraa roklub, 1 fra Skanderborg roklub og så 4 fra Nordborg 
roklub, så vi tog af sted i 3 x 2 åres både. 
 
Vejret var fint på lige netop denne dag og turen gik ”Farvandet rundt”. 
 
Første pause var på ”Kaninstranden” hvor vi gik i land og fik formiddagskaffe 
og kage. Herefter gik turen til Hardeshøj, tværs over sundet til Ballebro og efter 
et lille hvil nord for Ballebro, roede vi videre, i dejlig læ, op langs kysten til Nald-
tang. 
 
Vi gik i land i Naldtang, satte bådene på land og fik vores medbragte frokost 
ved et af bordene og nød den meget smukke udsigt over mod Als, med de me-
get gule rapsmarker, - et flot syn! 
 
Efter en lille times pause, lidt snak og et hvil, var det atter tid til at sætte bådene 
i vandet og ro op mod Varnæs Hoved.  
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Nu så vi frem til at få medvind på turen hjem, men ude i horisonten trak nogle 
meget mørke skyer op, så kort før Varnæs Hoved valgte vi, at vende og sætte 
kurs mod Als, for at komme over inden et evt. uvejr brød løs! 
 
Vel ovre ved Lønsemaj fulgte vi kysten ind mod E’ Gaf, og besluttede så, at 
stikke ind i Mjelsvig, for lige at se hvordan der så ud. På dette tidspunkt, så det 
ud til, at uvejret gik i opløsning og hjemme ved klubben igen brød solen atter 
frem. 
 
Efter rengøring af bådene gik snakken og vi fik lidt kaffe/te og kage inden vi 
sluttede og gæsterne kørte hjem. 
 
Vi var ikke mange, men dem der var med gav udtryk for at det havde været en 
god dag. Fire af dem udefra kom fra klubber med sø-roning og de nød meget 
de store vidder og den smukke forårs natur. 
 
Susanne 
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Skt. Hans aften den 23. juni 
 
I lighed med tidligere år var der indbudt til  aftenarrangement i klubben. Vi kon-
kurrerer efterhånden med mange store arrangementer på Nordals, men der var 
da mødt en lille flok. Et par gæsteroere havde også fundet vej til Dyvig. 
 
To personer havde fået en speciel indbydelse. Det var Hans Rasmussen og 
Tage Christiansen der i år har været medlem af  klubben i hhv. 25 og 40 år. Vi 
havde valgt at fejre de to i klubben på denne aften. 
 

Hans har igen fået tid og lyst til at arbejde for klubben. Han har tidligere haft det 
hverv han har påtaget sig nu (u-leder) og går så meget op i det som tiden tilla-
der. Der bliver afprøvet nogle nye tiltag med kontakter på facebook og samar-
nejde med Gråsten Roklub.  Vi er glade for at  have Hans med i bestyrelsen 
igen. Kom der flere som ham, kunne vi måske nærme os et generationsskifte! 
 
Tage har rundet de 40 år som medlem af klubben. Han har altid været der med 
en hjælpende hånd når der har været brug for det og altid budt ind med en løs-
ning på et problem hvi han blev spurgt.  Specielt i de sidste år med optagning 
og ilægning af de tunge brofag har kontakten til Dyvig Bådelaug igennem Tage 
været en uvurderlig hjælp (traktor). Desuden har han været en stor hjælp ved 
modtagelsen af nye senior formiddagsroere. 
 
Bestyrelsen 
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Reception på Badehotellet! 
 
Vores formand Frode og Susanne var inviteret til et privat arrangement på Dy-
vig Badehotel af skibsredder Hans Michael Jebsen. Ingen fra bestyrelsen kun-
ne desværre deltage. Vera og jeg fik buddet og det svarede vi straks ja til.  
I sådant et selskab skal man jo komme i pænt tøj – og hvad gør man så – ud 
og købe nye klædninger. 
 
Kl. 15 begyndte arrangementet. I døren blev vi modtaget af den nye forpagter 
John Bech Amstrup som bød på hjemmelavet hyldeblomst drik eller champag-
ne. H.M.Jepsen bød os alle velkommen i den blå sal og  holdt derefter en lang 
tale på dansk. Der var selvfølgelig nogle af gæsterne, der fik en speciel vel-
komst bl.a. Videnskabsministeren og familien Clausen mfl. Arkitekter, planlæg-
gere og håndværker blev takket, de fleste nævnt med navn – han takkede også 
for den lange tålmodighed, som vi naboer, havde udvist i de 7 år projektet hav-
de taget. (Her blev både Nordborg Roklub og Frodes navn bl.a. nævnt).   
 
H.M.Jepsen fortalte  at det var Jørgen Clausen, der havde lokket ham ned til 
kaffe en dag for 7 år siden, og havde foreslået ham at købe Dyvig Kro og starte 
noget nyt op, da der manglede hotelfaciliteter i nærheden af Danfoss Univers. 
Han konstaterede lidt tørt, at det havde været en dyr kop kaffe! 
 
Nu var det Jørgen Clausen tur til at sige nogle pæne ord – han begyndte helt 
tilbage i istiden, og forklarede om hvordan Dyvig var blevet til. Talen blev holdt 
på engelsk, da han jo er en meget global mand og samtidig mente, at der var 
mange udlændige på besøg. Til slut kom han da ind på, at nu når H.M.Jepsen 
var færdig her i Dyvig, så var det da en god lejlighed til at finde et nyt projekt. 
Han mente at Mommark havn kunne være et oplagt emne, dette vakte stor mo-
ro i salen. Der blev råbte længe leve Dyvig Badehotel med 3 gange hurra. 
 
Herefter blev vi vist ind i Stjernesalen, - det er den store sal med paneler på 
væggene og søjler, og lamperne i loftet er udformet som forgyldte stjerner. Her 
var der dækket op med små snitter med lækkert pålæg – for dem der havde 
lyst, var der også østers. Tjenerne var også her flittige til at byde på vin. Servi-
etterne var af stof og bestikket var i sølv. Til kaffen, der blev serveret i blå 
emaljerede kander, var der mange fine søde små kager. Al maden var lavet fra 
bunden, der var ikke gået på kompromis med noget.  
 
Folk søgte udenfor i det gode vejr, og sad ved de fine hvide Trip Trap have-
møbler på de forskellige terrasser. Mens vi spiste, havde vi lejlighed til at snak-
ke med en af håndværkerne, der havde været med til at lave det indvendige 
snedkerarbejde. Søjlerne inde i salen var oprindelig almindelige bjælker; men 
for at få dem til at se gamle ud var alle bjælker håndhøvlet. Herefter var de 
grundmalet, og til sidst var de malet efter den gamle opskrift, hvor der bliver 
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malet åretegninger. Panelerne på væggene var dog ikke færdigmalede endnu 
over det hele, og forgyldningerne manglede. 
 
Der var fri adgang til at se sig om over hele hotellet i både suiter, værelser, mø-
delokaler og sale. Der er mange flotte antikviteter over det hele, også i værel-
serne. I et mødelokale på loftet var der en hel masse malerier, og da må man 
sige, at mødelederen skal have en god dagsorden for at holde mødedeltagerne 
til sagen, i hvert fald hvis det er mænd – alle maleriernes motiver er nemlig me-
re eller mindre nøgne damer! 
 
Vi må med skam meddele, at vi havde glemt at hejse Dannebrog den lørdag, 
selvom vi havde lovet at gøre det. Derfor vil vi gerne råde lidt bod på miseren 
med 3 flaske rødvin til bestyrelsen. De står i køkkenskabet i klubhuset.(Dem fik 
vi som gave, da vi forlod receptionen).  

Vera og Torben 

 

 

 

 

 

 

 

O –Roning 1. juli 
 
I år havde vi valgt at invitere Augustenborg roklub til vores orienterings roning 
torsdag d. 1. juli. så vi kunne blive en hel flok. Så sammen med vores egne 
roere kom der fire både på vandet denne fine somme aften. 
 
Der blev roet, lavet landgang og løst opgaver og til sidst gik Kirsten M. i gang 
med at finde ud af hvem der havde løst flest opgaver rigtigt. 
 

1. præmien gik til: Gitte, Hans og Michael  
2. præmien gik til: Anne C., Peter og Susanne 
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Herefter var der mulighed for at købe sig en ringridderpølse eller to og så tid til 
lidt hyggeligt samvær. 
 
Det blev en rigtig god aften. 
 
Susanne 
 
 
Biksemadstur den 14. juli 
 
For første gang i mange år var vi på biksemadstur. Det var Hans der havde 
arrangeret turen til Ballebro Kro. 
 
Vi kom af sted i 2 to-åres både og vi havde en god tur. Biksemaden smagte 
herligt og der var meget af den!  2 spejlæg, en hel skål hakkede rødbeder og 
bernaisesovs. Hertil smagte en ½ kold fadøl bare godt!  
 
Betjeningen var fin, fin. Vi sad udenfor i det varme vejr og nød udsigten. Det 
eneste minus var hjemturen, for biksemaden lå tungt i maven, men vi havde en 
god aften. 
 
God ide Hans, tak for turen! 
 
Susanne  

GULD SØLV 
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Billeder fra biksemadsturen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dronningeturen 19. juli 
 
Den, 19. juli skulle dronningen traditionen tro ankomme til Sønderborg ombord 
på kongeskibet Dannebrog.  I den anledning forsøgte jeg at samle nogle med-
lemmer til en rotur til Sønderborg, så vi kunne rejse årer for Dronningen. 
 
Det lykkedes at blive 3 personer. Vi måtte låne Michael fra Augustenborg ro-
klub og så var der Charlotte og undertegnede. 
 
Mandag morgen havde vi afgang kl. 6.30 i smukt, lidt overskyet, stille sommer-
vejr, men det var faktisk bare dejligt! Så vi roede afsted og det gik fint! Lidt syd 
for Ballebro kunne vi lige få øje på Dannebrog, så hun var på vej! 
  
Da vi lå ved Sottrupskov så vi Dannebrog runde den store bøje og så glide stil-
le og roligt ned igennem  Alssund.  
 
Ud for Sandbjerg slot gjorde vi klar til at hilse på Dronningen og hendes skib og 
vores hilsen blev set og der blev ”kippet” med flaget på Dannebrog! Det er ret 
spændende at lave denne hilsen i ”virkeligheden” og ikke bare noget vi prøver 
med de nye roere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dannebrog fortsatte mod Sønderborg og det gjorde vi også og da vi kom til den 
nye bro var der trængsel, mange sejlbåde lå side om side, som en hilsen til 
Dronningen. Da Dannebrog var passeret fulgte en del af bådene med ind mod 
havnen og andre sejlede op ad Alssund. Imellem alle disse både lå der også 2 
4-årers robåde fra Sønderborg roklub. 
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Vi fulgte med ind til havnen og så Dannebrog lægge til, kl. 10 præcis, og vi så 
alle de mange mennesker der stod på kajen for at tage imod. Vi havde også 
Frode stående på kajen for at tage billeder fra landsiden! 

Efter et stykke tid bestemte vi os for at ”vikle os ud af alle de mange både” og 
ro ud mod Sønderborg roklub, for lige at komme på land og strække benene og 
få lidt at spise, inden vi begyndte på hjemturen. 
 
I Sønderborg roklub mødte vi 12 m/k fra ARA i Århus, der skulle på ferielangtur 
i det sønderjyske. 
 
Efter at have fået lidt at spise og drikke i det varme vejr, var solen ved at kom-
me igennem, var det tid til at komme videre. Vi roede stille og roligt op ad Als-
sund, forbi Sottrupskov, rundt om Snogebæk Hage og satte kurs mod Hardes-
høj. Da vi kom forbi færgelejet i Hardeshøj, gik vi på land for at strække ben og 
få en kop kaffe og lidt kage i det dejlige vejr, inden vi roede de sidste km hjem 
til Dyvig, en dejlig tur i skønt sommervejr var slut. 
 
Tak til Charlotte og Michael for en god tur. 
 
Susanne 
 
 
Augustenborg Roklubs kanindåb 
 
Vi forventer at der kommer en indbydelse til deres kanindåb den 14. august. 
 
Der vil blive arrangeret en klubtur derned med afgang fra Dyvig kl. ca. 10 den 
pågældende lørdag. Skriv dig på listen i klubben hvis du vil med. 300 m svøm-
meprøve   s k a l   være aflagt i år! 
 
Bestyrelsen 
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Indbydelse til Kanindåb 

Kom og oplev klubbens vilde kaniner  
 

Lørdag den 21. august. 
 

Kl. 15:00 ankommer kong Neptun med følge for at døbe klubbens kaniner. Ef-
ter dåben vil der være mulighed for at købe kaffe/the med varme vafler. 
 
Kl. 19:00 er det din tur til at slippe den indre vilde kanin løs! 
 
Vi serverer et lækkert festmåltid hvor både kaniner og kødædere tilgodeses: 
 

Laksesnitte 
Mørbrad i svøb, marinerede kartofler, grøn salat 

Hjemmelavet is 
 
I baren kan der købes øl, vin, vand samt drinks som selveste Stampe ville falde 
i svime over. Årets tema er ”Beach Party” så find hawaii-skjorten og den lette 
sommerkjole frem. Vi har sammensat et stort udvalg af dansemusik, så der er 
rig mulighed for at fremføre en god Bunny Boogie, så tag partneren ved poten 
og hop op af hullet til en fest du ikke må gå glip af! 
 
Festmiddag: pris 130,- kr 
Egen mad kan også medbringes. 
 
SU til festmiddag: Senest onsdag d. 18. august. på tilmeldingslisten på op-
slagstavlen i klubben. (evt. email: susanne_laustsen@bbsyd.dk)  
 
PS! Vi skal også bruge hjælpere til rydning af bådehallen fredag, dåbskommite 
lørdag, barpersonale, servering og afrydning samt til oprydning søndag. 
 
Bestyrelsen 
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Kalenderen: 
 
13. august Fælles outriggerroning i Nordborg Roklub m Gråsten og Kollund 
14. august  Kanindåb i Augustenborg Roklub  
14. august  Kanindåb i Aabenraa Roklub 
14. august  Madpakketur i Esbjerg Roklub 
21. august Kanindåb i Nordborg Roklub 
 
3. september  Madpakketur i Aabenraa Roklub 
 
10.- 12. Sept. Fællestur til Slesvig/Müsunde sammen med Augustenborg Roklub 
 
Opdatering til de forskellige arrangementer bringes på hjemmesiden og/eller på 
opslagstavlen i klubben. 

 

 
Outriggerroning (ministævne) fredag d. 13. august i Dyvig 
 
Hans har inviteret roklubberne fra Gråsten og Kollund til et lille stævne med 
efterfølgende hyggeligt samvær omkring grillen. 
 
Arrangementet starter kl. 16 og forventes at slutte kl. 20. 
 
Se hele invitationen på opslagstavlen i klubben eller på hjemmesidens opslags-
tavle. 
 
Frode 

Adresseændring kan ske på nedenstående blanket og sendes til klubben 
mrk. kasserer 

NAVN 

ADRESSE 

POSTNR.                                      BY 

Evt. emailadresse 

BESKED 
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           RETURADRESSE: NORDBORG ROKLUB, POSTBOKS 7, 6430 NORDBORG 

Navn og  adresse 

B 

Bagsiden! 
 
Roning i sommeren 2010: 
 
Formiddagsroning: Mandag kl. 9 
    Onsdag kl. 9 
 
Aftenroning:  Tirsdag kl. 18 
    Onsdag kl. 18 
    Torsdag kl. 18 
 
Scullerroning:  Fredag kl. 16 
 
Alle kan benytte sig af disse rotider. 
 
Bestyrelsen 
 

 

 

 
 

 

Besøg klubbens hjemmeside på: nordborg-roklub.dk 


