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Nyt fra Redaktøren 
Nu er der gået en rum tid siden sidste blad så redaktøren har sat sig til compu-
teren for at berette om de seneste måneder i klubben. 
 
I April kom vi godt i gang med sæsonen. Som sædvanligt deltog mange aktivt i 
at få broen ud og rengjort huset til standerhejsningen. Vi fik afholdt vort efter-
hånden traditionelle loppemarked (med cafe) og kunne igen lægge en god skil-
ling i klubkassen herfra. 
 
For første gang deltog vi et PR-fremstød ved forårsmarkedet i Nordborg. Vi fik 
tildelt en stadeplads hos Kvickly og vor stand var godt besøgt efter en langsom 
start. Vi havde også et rimeligt godt vejr. En kold vind, men der var tørvejr! Kan 
vi få samme betingelser igen bør vi benytte os af det.  
 
Vi fik gang i instruktion af nye medlemmer i begyndelsen af maj og status lige 
nu er at der er en god håndfuld kaniner til den forestående kanindåb. 
 
SIB har afsluttet deres arbejde med tegninger til klubhuset. Tegningerne er 
godkendte ved Sønderborg Kommune, men mangler endelig godkendelse ved 
Miljøcentret.  Vi regner med en afklaring indenfor de næste måneder.  Herefter 
kommer det svære arbejde med at skaffe midler til ombygningen. Vi har tænkt 
os at overlade dette arbejde til en professionel ”Fundraiser”.  Han skal selvføl-
gelig have et honorar for sit arbejde, men kan han skaffe midlerne er det jo ok. 
 
Jeg har været til to roklubjubilæer indenfor de seneste måneder i min egenskab 
af formand. Sønderborg Roklub rundede 90 år og Slesvig Roklub 50 år.  Man 
erfarer forskellige ting når man får sig en løs snak med de fremmødte repræ-
sentanter fra klubber og erhvervsliv. I Sønderborg fik jeg skabt kontakt til den 
fundraiser som Sønderborg Roklub vil benytte sig af i forbindelse med deres 
byggeplaner. Slesvig Roklub har også byggetegninger klar til deres ombygning, 
men skal ligesom os skaffe en del penge før de kan komme videre. Her kunne 
jeg så, måske, hjælpe Slesvig Roklub så jeg gav dem fundraiserens visitkort.  
Det haster mere for Slesvig Roklub end for os at  få en afklaring da deres hus 
er meget skævt pga. et synkende fundament. 
 
Vi går nu ind i eftersæsonen og skal til at arrangere kanindåb. Jeg håber  med-
lemmerne vil bakke op og give en hjælpende hånd hvor det bliver nødvendigt. 
Senere vil der blive arrangeret sensommertur (Kollund). Desuden arrangerer 
Augustenborg Roklub en tur til Tønder med rotur på Vidåen. 
 
Frode Mølgaard 
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Loppemarkedet 2011 
Vi hejste standeren for en ny sæson d. 9. april og allerede lørdagen efter d. 16. 
april havde vi loppemarked. 
 
Vi syntes måske ikke at vi havde så mange lopper, men da dagen nærmede 
sig, så fyldte lopperne godt op i baderummene og i bådehallen. 
 
Vi mødtes kl. 8.30, tømte bådehallen for bådene som vi satte på græsset side 
og side med flag på. Så blev alle bordene fra stuen båret ud i bådehallen og 
cafebordene blev båret ind i opholdstuen og opstillingen af alle effekterne kun-
ne begynde.  
 
I køkkenet gik Vera og Inger i gang med at lave kaffe og te og sætte de flotte 
lagkager, toscakage og boller på bordet og Vera havde masser af dejlige på-
skeblomster med, så stuen blev forandret til en smuk og duftende cafe. 
 
Udenfor tændte Kirsten M. op i grillen og dagen igennem stod hun for at grille 
ringriddere. 
 
Elvind, Torben, Tove og Frode stod for salget af lopper og resultatet af dagen 
blev tilfredsstillende. Efter salgsindsatsen skulle de resterende usolgte lopper 
sorteres så de kunne køres direkte i de rette containere på lossepladsen.  Poul 
Erik og Mads kom og hjalp med dette arbejde.   
 
Dagens resultat blev gjort op og herefter trængte vi til at sidde ned og få et 
landgangsbrød og en øl/vand ovenpå en lang, men også god dag . 
 
Susanne 
 

PR ved Kvickly den 30. april  
For første gang i flere år skulle vi prøve at lave noget P.R. for at få nye med-
lemmer til klubben. Vi havde i god tid fået en aftale med uddeleren fra Kvickly, 
Jan Moberg, om at vi kunne få en stand på pladsen foran Kvickly på markeds-
dagen. I tiden op til lavede Frode nye foldere og visitkort til at dele ud på dagen 
og en masse fine billeder som blev sat på en "sandwich". 
 
Vi havde også en lille konkurrence om at ro 200 m på tid, der var 3 præmier:  
1. præmie: Et gavekort til Kvickly på 200 kr. (sponsoreret af kvickly),  2. præ-
mie:  1 måneds medlemsskab til roklubben og 3. præmie: en prøvetur med en 
instruktør.  
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Fredag aften var vi (Mads, Frode, Kirsten M. og Susanne) i klubben for at pak-
ke bådene på traileren og resten i anhængeren. 
 
Vi skulle være på pladsen mellem kl. 7 - 7:30 for at sætte vores stand op. Vi 
havde medbragt en inrigger (Long Island) og en single sculler (White Lady) så 
folk kunne se, hvilke både vi kunne tilbyde. Desuden havde vi et ro-ergometer 
med som Hans havde indstillet til at ro 200 m på tid, en pavillion og en tavle til 
resultaterne. Mens vi ventede på "kunder" var der kaffe og rundstykker sponso-
reret af Kvickly. 
 
Kl. 10 åbnede markedsdagen og folk begyndte at strømme til og ganske lang-
somt kom der folk der ville prøve at ro ergometer, så vi fik snakket meget med 
mange mennesker i løbet af dagen og fik skrevet omkring 25 personer op, der 
kunne tænke sig, at komme til Dyvig og prøve en tur.  
 
Vinderen roede de 200 m på 35,1 sek.  (Marzin Abramowitz) 
 
Kl. 14. sluttede markedsdagen, så vi pakkede bådene på traileren, som i da-
gens anledning havde fået fine klublogo sat på lavet af Hans, fyldt anhængeren 
med resten og kørte til Dyvig for at læsse af igen. Vi var enige om, at det havde 
været en god dag for klubben og at vejret havde været fantastisk, tilbage er der 
så at håbe på, at arbejdet bærer frugt så klubben får nogle nye medlemmer. 
 
Susanne 
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Roprojekt? 
Dronninglund kommune og Bedste’s Grill aftalte en årlig kaproning i en otter. 
Begge mandskaber trænede længe, og da dagen for kaproningen kom, var 
begge hold i deres absolutte topform - men Bedste’s Grill vandt dog konkurren-
cen med et forspring på 1 km.  
 
Efter nederlaget var moralen helt i bund hos Dronninglund kommune, så den 
øverste ledelse besluttede, at man skulle vinde næste år. Der blev nedsat en 
projektgruppe til at undersøge problemstillingen.  
 
Projektgruppen fandt efter mange undersøgelser ud af, at Bedste’s Grill havde 
7 mand til at ro og 1 styrmand, mens Dronninglund kommune havde 1 mand til 
at ro og 7 styrmænd.  
 
I denne krisesituation viste ledelsen en betydelig handlekraft. Man ansatte et 
rådgivningsfirma til at undersøge Dronninglund kommunes holds struktur og 
strategi, og eksperterne kom efter flere måneders arbejdet til den konklusion, at 
der var for mange til styre og for få til at ro.  
 
På baggrund af eksperternes rapport blev der straks fortaget ændringer af hol-
dets struktur.  
 
Man havde nu 4 styrmænd, 2 overstyrmænd, 1 kaptajn og 1 roer.  
 
Desuden indførte man af motivationshensyn et pointsystem for roeren: "Vi må 
udvide hans opgaveområde og give ham mere ansvar".  
 
Året efter vandt Bedste’s Grill med et forspring på 2 km.  
 
Dronninglund kommune fyrede derefter roeren på baggrund af de dårlige præ-
stationer, og stoppede alle investeringer i udviklingen af en ny båd. Rådgiv-
ningsfirmaet blev rost for godt arbejde, og det sparede beløb blev udbetalt som 
bonus til ledelsen. 
 
Christian og Louise 
 
(…… ja, det er ikke alt statistikere og projektgrupper kan løse…..! red. ) 
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Jysk Maration og landsmotionsstævne i Skive 
Fra fredag d. 17 til søndag d. 19. juni var Kirsten M., Hans, Elvin og underteg-
nede til landsmotionsstævne i Skive Ro- og Kajakklub.  
 
Vi kørte fra Nordborg fredag eftermiddag, havde en lille pause undervejs hvor 
vi nød Elvins medbragte kaffe og hjemmebag. Vi ankom til Skive lidt før 19.30 
og nåede at slå teltet op og få os indrettet inden der var aftensmad. Der blev 
serveret kyllingefilet med kartofler og salat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl. 21 blev maratonroningen skudt i gang. Det var en fin aften så der var man-
ge ude på terrassen og på stranden for at være med til at klappe bådene ud, 
når de tog af sted med 5 min. interval. Der skulle roes 78 km. 
 
Vi snakkede med en fra bestyrelsen som fortalte lidt om klubben. De har kun få 
indriggere, men mange kajakker. Vi gik rundt og så os omkring og nød en kølig 
fadøl fra det lokale Hancock bryggeri. For Hans og Kirsten var der god lejlighed 
til at få hilst på de mange roere de kender. Omkring midnat begyndte vi at gå til 
ro for at være udhvilede til næste dags roning. 
 
Lørdag morgen var vejret fint, men vejrudsigten var ikke god. Efter at vi havde 
spist morgenmad, fået udleveret madpakker og pakket til roturen gik vi til 
strandengen hvor alle bådene til 230 deltagere stod. Det så flot ud. 
 
Hans havde en forhåndsaftale med 2 roere fra Kolding, de skulle ro 25 km, 
men de nåede op 31 km. Vi andre meldte os i dykkerklubbens klubhus hvor 
bådholdene blev sat. Jeg havde meldt mig til 20 km. og blev hurtigt sat på en 
båd med 2 damer fra Holbæk. Kirsten og Elvin måtte vente lidt længere, inden 
der var en tredje til deres 10 km. Vi havde fået turkort og bådens navn, så nu 
var det bare at finde den og komme afsted.Det var begyndt at regne, så vi mat-
te i regntøjet fra starten. Alle både og kajakker tog ud fra strandengen, så der 
var trængsel på vandet til at begynde med, men det fordelte sig hurtigt. 
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Nu skulle vi lære hinanden at kende, fortælle lidt om os selv og vores klub. Det 
gik fint,   -  vi snakkede godt sammen.  
 
Nu gik turen nordpå i fjordens vestlige side, vi havde Grønningøre som vende-
punkt. Der har klubben en hytte hvor vi gjorde landgang og spiste vores mad-
pakker. Efter en halv times pause begyndte vi hjemturen. Den blev lidt drøj, 
vinden havde taget til og vi havde den skråt ind fra siden. Heldigvis var regnen 
ikke slem, så det var bare med at hænge i og lidt før kl. 15 var vi tilbage på 
strandengen.  
 
Kirsten og Elvin var kommet tilbage og Hans kom lidt senere. Efter et varmt 
bad i fint baderum med sauna, hyggede vi os med rødvin, kiks, og lakridskon-
fekt i vores to kabine telt, med fælles mellemgang hvor der var plads til klapsto-
le alt imens regnen trommede på teltdugen. 
 
Omkring 17.30 begav vi os til Værftet, en hal hvor aftenfesten skulle finde sted, 
godt regnen var hørt op for der var næsten en kilometer at gå. 
 
Menuen den aften var: 3 slags kød, kartofler, salater, brød og dessert. Maden 
var rigtig god. Efter taler, resultatet af maratonroningen som blev vundet af Ål-
borg Dameroklub samt udtrækning af nogle gevinster, hvor vi ikke var heldige, 
blev der spillet op til dans. 
 
Søndag morgen fik vi pakket sammen, efter morgenmaden fik vi teltet, der var 
næsten tørt, taget ned, hvorefter turen gik til Nordborg hvor vi var ved 13.30 
tiden efter en god tur til et veltilrettelagt stævne. 
 
Else. 
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Biksemadstur til Ballebro 
Der arrangeres biksemadstur til Ballebro lørdag den 6. au-
gust, 2011.  Se nærmere om dette arrangement på opslags-
tavlen i klubhuset.  
 
Afgang fra klubben kl. ca. 10 (spisning bestilles til kl. 12). 
Augustenborg Roklub inviteres til at deltage. 
 
Frode 
 
 

Kanindåb i Augustenborg Roklub 
Augustenborg Roklub afholder kanindåb lørdag den 13. august. De har ikke 
udsendt indbydelse endnu, men det gør de nok! 
 
Det er altid festligt at besøge deres roklub ude i skoven. De prøver, ligesom os, 
at fastholde traditionen med dåb og aftenfest. 
 
Der kommer en tilmeldingsliste op i klubben hvor man kan skrive sig på hvis 
man er interesseret i at ro til deres kanindåb.  Der vil være afgang fra Dyvig kl. 
10:30. Så er der tid til en frokostpause på turen. 
 
Frode 
 
 

Bådedåb 
I forbindelse med kanindåben den 20. august vil der blive 
afholdt bådedåb over de 2 nye scullere vi har fået i forsæ-
sonen. 
 
Tidspunktet for dåben bliver ca. kl. 16. 
 
Der er stadigvæk mulighed for at putte et navneforslag i 
den hvide postkasse i forgangen. 
 
Frode 
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Kanintur 2011 
I forbindelse med kanindåben den 20. august vil vi selvfølgelig igen invitere 
årets nye roere med på kanintur. 
 
De vigtigste deltagere er selvfølgelig de nye medlemmer, men turen kan ikke 
gennemføres uden hjælp fra nogle af ”de gamle”. – Vi har brug for nogle kort-
tursstyrmænd, der kan hjælpe med, at arrangementet rent faktisk kan gennem-
føres. 
 
Planen er at mødes i klubhuset senest 10.30, ro en tur med madpakker osv. til 
kaninstranden ved Lynge, og være hjemme i klubhuset i god tid før selve då-
ben kl. 15.00. 
 
Kaninerne får et brev med personlig invitation i begyndelsen af august, men 
såfremt de læser dette klubblad, må de gerne reservere datoen allerede nu. 
 
Og det må alle andre, der måtte have lyst til at tage med på turen også 
gerne. 
 
Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset eller direkte til Hans eller Kirsten på: 
 
Hans:  email: hajo.fra als@mail.dk       –  tlf. 74454854 / 21748854 
Kirsten:  email: kemeu@webspeed.dk  –  tlf. 74451878 / 20630609 
 
Kirsten 
 

 
Ovenstående billeder er fra kaninturen 2010 (til Long Island). 
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Kanindåb og kaninfest 2011 

 

 

 

 

 

 
 

Kom og oplev klubbens vilde kaniner 
 

Lørdag den 20. august, 2011 
 
Kl. 15:00 Ankommer Kong Neptun med følge for at døbe årets kaniner. Efter 
dåben er der mulighed for at købe kaffe/te med varme vafler. Baren vil være 
åben fra kl. 15. 
 
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 
 
Pris for festmiddag: kr. 135,00 
Egen mad kan også medbringes. 
 
SU til festmiddag: Senest onsdag den 17. august, 2011 på tilmeldingslisten 
på opslagstavlen i klubben eller direkte til Susanne på tlf. 74453129 eller på 
email: susanne_laustsen@bbsyd.dk 
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Nyt materiel 
Der er efterhånden godt fyldt op i bådehallen og opholdsstuen. Der er kommet 
2 nye ro-ergometre til så opholdstuen ligner en oplagsplads når der skal være 
plads til det hele! Vi har fået 2 nye scullere: 1 fra BBG Berlin og så en helstøbt 
træningssculler med støttepontoner på riggen. 
 
Desuden er der tilsagn fra Veluxfonden om støtte til indkøb af en gig-båd. Fra 
Friluftsrådet er der tilsagn om støtte til indkøb af 2 havkajakker. 
 
Kirsten og Hans har gjort et stort stykke arbejde for at indhente støtte fra fonde 
og der er stadigvæk ansøgninger ude.  -  Tak for godt arbejde! 
 
Frode 
 
NB! Jeg fik en mail fra Hans angående den nye sculler fra Berlin: I mandags  
(4. juli ...red) kl 7 kom vores nye sculler endelig, men det var TÆT på at vi ikke kunne få 
den til tiden, især taget i betragtning at værftets lager mm. er brændt ud, men gudskelov 
var vores båd læsset på en trailer ;-).  

 

 

Ungdomstur til Kollund Roklub 
Lørdag den 3. september er der planlagt en ungdomstur til Kollund. Tilmelding 
til Hans eller på listen på opslagstavlen i klubben. 
 
Frode 
 

Løvfaldstur til Kollund Roklub 
Der er planlagt en løvfaldstur til Kollund Roklub lørdag den 24. september. Ro-
klubben tilbyder i alt 19 bådpladser. Vi skal ro en 1-dages tur i Kollund Roklubs 
farvand alt efter vind og vejr. Afgang fra Kollund mole kl. ca. 10 og hjemkomst 
kl. ca. 17. Tilmelding på listen på opslagstavlen i klubhuset. Turen vil også blive 
tilbudt til Augustenborg Roklub. 
 
Frode 
 

Fest– og gæstekøleskab? 
Står du og skal udskifte dit køleskab med et nyt vil klubben gerne overtage det 
brugte hvis det fungerer. 
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Da vejret er efterårsagtigt kommer der lige et par ting der har med sæsonafslut-
ning at gøre. 
 

Silderoning og –spisning 
Torsdag den 27. oktober er det tid for årets sidste rotur. Mødetid vil være kl. 
16:30/17:00. Der vil være lys til en lille sidste rotur. Når bådene  igen er hjem-
me og sat i bådehallen vil der blive budt på sildebord. 
 
Frode 
 

Standerstrygning 2011 
Standerstrygning er fastlagt til lørdag den 29. oktober, 2011 
 
Kl. 09:30 Brooptagning og opsætning af vinterværksted, rengøring 
 
Kl. 12:00 Der er forhåbentlig tid til en lille dram, en øl og et solæg 
 
Kl. 15:00 Standerstrygning med uddeling af flidspræmier. 
 
Kl. 15:15 Kaffebord med hjemmebag og oplæg til vinteraktiviteter 
 
Kl. ??:?? Standerstrygningsfest (hvis nogen arrangerer) 
 
Frode 
 
 

Hjemmesiden 
Hold øje med kalenderen og opslagstavlen på hjemmesiden. Spontane aktivite-
ter og ændringer vil være at se her.  
 
Frode 
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August  

Lørdag d. 6. Biksemadstur til Ballebro. Tilmelding på opslagstavlen 

Lørdag d. 13. Kanindåb i Augustenborg Roklub 

Lørdag d. 20. Kanindåb i Nordborg Roklub. Se opslagstavlen 

September  

Lørdag d. 3. Ungdomstur til Kollund Roklub.  

Lørdag d. 24. Løvfaldstur fra Kollund Roklub. 

Oktober  

Torsdag d. 27. Silderoning. Lille rotur med efterfølgende sildespisning 

Lørdag d. 29. Standerstrygning (9:30 optagning af bro, 15:00 standerstr.) 

November  

 Opstart af vinteraktiviteter 

December  

Primo Nissehueroning i Sønderborg, Julemiddag 

Aktivitetskalender 
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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 
Vore fundraisere Kirsten og Hans har skaffet donationer til forskelligt materiel. Vi 
takker følgende for velvillig støtte: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Besøg klubbens hjemmeside på: nordborg-roklub.dk 


