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Standeren er strøget for sæson 2010 
Vi har nu afsluttet sæson 2010. Medlemmerne har ”passet godt” på materiellet 
igen i år så der bliver ikke så meget at lave til vinterklargøring. Kun Stinne er 
sat på til en større omgang. Den tager formiddagsroerne sig af.  
 
Sæson 2010 er gennemført uden rovagter. Vi har fået mange tilkendegivelser 
på, at klubben har set lukket ud om aftenen. I 2011 må vi se at rette op på det-
te og have åben med rovagt 3 aftener om ugen (helst 4) 
 
Vi er ellers gode til at holdt gode aktivitetsdage: O-roning, kanindåb, outrigger-
aften med ungdom. Men hvis vi ikke har åbne porte om aftenen så får vi heller 
ikke nye, spontane og nysgerrige medlemmer. 
 
Når vi kalder ud til andre aktiviteter end roning, kommer der også mange med-
lemmer. Der stilles troligt op når der kaldes ud til standerhejsning og broilæg-
ning, loppemarked (som igen gav en god sum til klubben) og standerstrygning 
og nedlukning af klubben for vinteren. 
 
Til standerstrygningen i år var der medlemmer nok til både brooptagning, op-
sætning af vinterværksted og oprydning ude og inde. Det var en fornøjelse at 
se. 
 
I skrivende stund sidder jeg og venter på et møde med en repræsentant for 
SIB, Sønderborg. De har lavet endnu et forslag til en udnyttet tagetage som vi 
skal tage stilling til. Nu har vi snakket frem og tilbage siden 2004 så må det 
snart slutte. Enten med et startsignal til at bruge de første penge til projektering 
(dem har vi de fleste af) og så se hvad ansøgningerne til div. fonde vil bringe 
eller også må vi skrinlægge planerne som uopnåelige på nuværende tidspunkt! 
Der vil blive orienteret om projektet når vi ved noget mere konkret (speciel med 
priser). 
 
Ellers går vi over i vintersæsonen. Der er mulighed for at træne svømmefær-
digheder hver torsdag kl. 17:45 til 18:30 i svømmehallen takket være en aftale 
med svømmeklubben. Der er vintertræning torsdage kl. 19:00 til 20:00 samt 
onsdag formiddag kl.9:30. Desuden træning søndage kl. 14 for hele familien. 
 
Husk at der er julemiddag fredag den 3. december. Susanne og Frode står for 
maden: Flæskesteg m. rødkål, hvide og brune kartofler, ris alamande. 
 
Formanden  
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Den årlige tur til Augustenborg. 
Augustenborg roklub havde inviteret til kanindåb, lørdag d. 14. august så vi var 
nogle stykker der ville ro en tur til vores venskabsklub og få en hyggelig aften 
sammen med dem. 
 
Vejret var lidt gråt, men stille, så vi lagde ud fra Dyvig kl. 10 og roede stille og 
roligt sydpå. Vores første stop blev på spidsen af indsejlingen til Stevning Nor, 
her tøjrede vi båden til en pøl og gik i land for at nyde madpakken og strække 
ryg og ben. 
 
Lidt senere fortsatte vi ned mod Augustenborg med en let medvind og ankom i 
god tid til kanindåben og fik båden godt og sikkert på land. 
 
Der blev døbt 5 kaniner i år under stor ”ståhej”.  -  Ervin og Vilhelm gør det godt 
som Afrodite og Kong Neptun! Efter dåben var der kaffe og tid til en snak med 
klubbens medlemmer. Der var også ”gamle” medlemmer som nu er kommet 
tilbage som seniorroere,  -  rigtigt hyggeligt. 
 
Til aften fik vi meget lækre oksebøffer på grill med tilhørende salatbar, desser-
ten var is. Det blev en meget hyggelig aften med en masse god snak og festen 
sluttede godt midnat. 
 
Næste morgen var vi oppe i god tid, ingen havde ondt i hovedet! Så vi fik mor-
genmad som vi havde med hjemmefra og så satte vi båden i vandet og pakke-
de den og satte kursen mod Dyvig. Vi havde en kort pause på Arnkilsøre, inden 
vi blandede os med de mange sejlere der var på vandet denne varme søndag 
formiddag og vi havde en ret fin tur hjemad, så det blev til en rigtig god week-
end. 
 
Hans, Frode og Susanne. 
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Sculler og Outriggertræf i Dyvig. 
Dagen var perfekt til outriggere, nemlig blikvand høj sol og varme. Ganske 
synd for de inviterede, der ikke kunne deltage. 
 
Selv havde vi sat 2 dobbeltscullere, 3 singlescullere og en 2+ der havde været i 
Mexico i 1968 i vandet og vores tyske naboklub DRN var klar med en 4 gig 
med styrmand. 
 
Fredag eftermiddag kom roerne fra Graasten. Roerne fandt hurtigt sammen og 
vi blandede os og fyldte derefter bådepladserne op med de største både først. 
Derfra gik det ellers bare frem og tilbage med ca. 3 km pr tur, indtil de fleste 
havde prøvet alle bådene. Der blev roet 20 ture i alt. Det blev til ca. 3 ture á ca. 
3 km til hver roer. 
 
Efter et par timers roning fik bådene op på plads og Kl. ca. 18 blev grillen 
tændt. Alle havde selv medbragt kød til grillen og aftenen forløb med hygget, 
snak, og erfarings udveksling klubberne imellem 
 
Hans Rasmussen 
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Ungdomstræf i Gråsten. 
Vi 5 Nordborg roere mødtes kl. 13 med 3 fra Kollund Roklub og ca. 10 fra 
Graasten Roklub. 
 
Jo, på vandet var vi da, og alle fik da 2-3 ture, men vinden drillede meget under 
bygeskyerne. 
 
Vi fik prøvet Virus bådene allesammen, de er sjove og MEGET levende at ro i, 
og skodde skal man ikke for hurtigt, for så får man våde tær. Vi prøvede også 
en 3 Gig båd til ca. 90.000kr, den gik rigtig godt og var hurtig. Og deres vundne 
letvægtssculler var også på vandet. Yderligere prøvede vi også deres GAMLE 
2'er med styrmand i bagenden men ok den er 10 år ældre end vores egen Me-
xico. Deres dobbeltsculler var meget følsom for sidevind, så vi måtte have 3 
forsøg for at lægge til broen. 
 
Da vi havde fået de fleste både op i bådehallen fik vi kaffe og kage oppe i stu-
en. Efter kaffen spillede de unge lang og rundbold, mens 3 ledere  og en styr-
mand tog en rask tur i DRG’s Gig båd, - den var hurtig! 
Da  vi havde fået båden op gik vi hen til DRG’s klubhus. Mange både havde de 
ikke, men der var MEGET rent og ryddeligt, men de har en ansat til at holde 
klubben…..! 
 
Et STORT motionscenter og en flot opholdsstue med god udsigt og et åbent 
køkken med indbygget bar mod opholdsstuen, deres klubhus skal simpelthen 
opleves, man kan godt se at det her er mindretallets forsamlingshus. 
 
Da vi kom tilbage blev grillen tændt og vi tog lige en rask omgang høvdinge-
bold. Vi fik grillet og spist vores medbragte grilmad i opholdsstuen, hvorefter vi 
ryddede op ag tog afsked kl. 19.  
 
Alt i alt trods vejret en RIGTIG god eftermiddag. 
  
Hans J F Rasmussen  
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Kanindåb d. 21.8. 2010.  
Vi havde 5 kaniner der skulle døbes i år, så bestyrelsen besluttede at det skulle 
være kanindåb som vi plejer! Så fredag aften ryddede vi bådehallen og gjorde 
klar. 
 
Lørdag formiddag havde vi den obligatoriske rotur med kaninerne og andre til 
et sted hvor vi kunne have landgang, i år måtte vi pga. vinden nøjes med at ro 
til Long Island, gå i land og spise vores madpakker og hygge os, for så at ven-
de tilbage til klubben til kl. 14. 
 
Her iførte kaninerne Gitte, Hanne, Annemarie, Rasmus og Niklas sig gammelt 
tøj og så fik de udleveret ”kaninører og en frisk gulerod med grønt” og så var 
det bare at vente på Kong Neptun, Afrodite og slaverne! Kong Neptun ankom i 
en fin dragebåd roet af slaverne. En efter en blev kaninerne døbt og kan nu 
kalde sig rigtige roere. 
 
Efter dåben var der kaffebord og varme vafler i klubhuset og det gik som ”varmt 
brød”! Under kaffen fik Rasmus udleveret sit dåbsbevis. 
 
Om aftenen var der kanindåbsfest med en 3 retters menu lavet af medlemmer-
ne, så kunne man købe vin og fadøl til maden. Det blev en meget hyggelig af-
ten med en god stemning og uddeling af de sidste dåbsbeviser og efter midda-
gen var der mulighed for at få sig en svingom. 
 
Vi havde 2 gæsteroere fra Gråsten roklub, de var roet i kajak fra Sønderborg 
og om til os, de fik en fl. rødvin for at møde op.  
 
Søndag stod den på oprydning, det gik nu meget hurtigt og fint og da vi var 
færdige spiste vi rester og snakkede lidt om aftenens fest. 
 
Susanne 
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Sensommer tur til Slesvig/ Mysunde. 
 
Årets sensommer tur var arrangeret af Augustenborg roklub og gik til Slesvig 
Roklub og herfra videre i lånte både til Slesvig Roklubs hytte i Mysunde. 
Vi var 10 af sted, heraf 3 fra Nordborg Roklub. 
 
Vi tog fra Augustenborg fredag over middag d. 10. september og efter en lille 
pause ved grænsen fortsatte vi til Slesvig. Susanne Dahse, som havde arran-
geret turen, havde aftalt med Birger Kühl, at vi skulle hente nøglen til roklubben 
på hans arbejde, da vi kom rimelig tidligt! Vi fandt Birger og fik nøglen og kørte 
så ned til roklubben og gik i gang med at finde bådene vi skulle låne og sætte 
dem i vandet, for så senere at pakke dem. 
 
Så var det tid til en kop kaffe m. kage. Bådeholdene blev fordelt, det havde Su-
sanne D. gjort hjemmefra, og så kom Birger. Det var tid til en lille orientering fra 
Birger om værktøj og nødraketter, som vi skulle have med og så faldt snakken 
på roklubben og dens problemer!  
 
Vi havde alle sammen observeret, at der var noget galt i klubhuset, det var 
skævt, alt var skævt, radiatorerne hang som om de var ved at falde af væggen, 
baren var skæv, alt faldt af når man stillede noget på den, i damernes omklæd-
ning, var fliserne faldet af bruserummet og i loftet gabte væggen med ca. 5 cm! 
jeg kunne berette om meget mere, men klubhuset synker. Det er blevet 
”klodset op” i den ene side men det er rent galt. Man mener, at det er alt det 
graveri der er foregået i de sidste år for at lave en blomsterudstilling ( Landes 
Garten Schau ) med tilhørende vandløb, broer m.m. det har betydet at grund-
vandet har ændret sig og derfor synker klubben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nå, men vi skulle se at få pakket de 3 både som vi måtte låne: R/S Limfjorden, 
R/S Thor og R/S Cimbria. Bådene var som altid i fin stand med 2 øsekar, 2 
bådshager, et sæt nødraketter til hver båd og endelig en værktøjskasse med 
det hele, samt redningsveste. Kl. 16.30 var vi klar til at tage afsked med Birger 
og ro de 12 km. mod Slien og Mysunde.  
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Vi havde lunt vejr og en fin let medvind, så det tog kun knapt 1½ time at nå må-
let. Hytten i Mysunde er hegnet ind med store låger med lås på, fordi man ikke 
kan have hytte i fred! Vi fik låst op og taget bådene på land oppe ved hytten og 
så var det tid til at tænke på aftensmaden! 
 
Menuen var: Grillet oksebøffer og pølser med dertil hørende flødekartofler, (de 
var skrællede hjemmefra,) skulle bare skæres i skiver og i en bradepande og 
så ventede vi ¾ time på at de skulle blive nok! Imens varmede grillen op og vi 
smagte lidt på rødvinen.  
Middagen var meget god, desserten havde Michael bagt og det var en kage 
bagt med hindbær og hertil var der flødeskum. Efter opvasken var der dømt 
hygge, med kaffe m.m. og når man var træt, kunne man bare falde om og sta-
digvæk føle, at man var en del af selskabet! I Mysunde hytten er der opholds- 
og soverum i et. Der er sengeplads til 14, så er der et køkken, et baderum 
(med et vendeskilt på døren,) alt efter om det var mænd eller damer der er i 
bad! Og sidst men ikke mindst 2 toiletter, to til damer og 2 til mænd. Til hytten 
hører der en stor grund til med et bålsted og en stor græsplæne og et halvtag 
over en terrasse. 
 
Lørdag d. 11. september: 
Efter en god nats søvn stod vi op til regnvejr, øv! Morgenmaden kom på bordet 
og her manglede ikke noget, så vi spiste morgenmad og smurte madpakker til 
dagens rotur, for vi var kommet for at ro om det regnede eller ej! Men heldet 
var med os, da vi var færdige med morgenmaden, var det holdt op med at reg-
ne og så var det bare om at komme af sted, men først skulle vi trække lod om 
hvem der skulle ro med hvem og i hvilken båd. Frode tog tjansen på land med 
at vaske op og hjælpe os med at få bådene i vandet og Hans, som først kom 
fredag aften til Mysunde, tog Frodes plads i båden. 
 
Turen gik ud af Slien op mod Lindaunis, under broen og videre ud til Siesby, på 
turen ud havde vi haft en god medvind, men vi skulle også tilbage igen, så her 
vendte vi og roede tilbage til Lindaunis, hvor vi fandt et sted i læ for vinden, 
hvor vi kunne komme i land og spise madpakken, strække benene og finde et 
toilet.  
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Som vi sad der brød solen igennem og vi sendte en kærlig tanke hjem til Loui-
se og Christian i Svenstrup, der skulle giftes kl. 15, og håbede på, at solen og-
så ville skinne på dem! 
 
Efter en god pause, var det tid til at gå i bådene igen og sætte kursen mod My-
sunde, hvor kaffe og kage ventede på os, vi måtte slide i det den første del af 
hjemturen, men efterhånden som vi nærmede os det smallere stykke på Slien 
gav det mere læ og i Mysunde stod Frode og tog imod os, vi skulle lægge til 
ved en ret lille smal bro og det var nødvendigt at rejse årer for ikke at beskadi-
ge dem. 

 
Bådene kom atter på land ved fælles hjælp og havemøblerne blev flyttet ud i 
solen, kaffen og kagen (som Nina havde bagt) kom på bordet, ja hvad kunne vi 
så forlange mere! Et bad måske! Nu var der lidt tid til at ”flade lidt ud”, hvile sig, 
tage et bad, tjekke mobilen, eller bare sidde og sludre lidt. 
 
Det var Frode og mig der skulle lave aftensmaden, det var et spændende fars-
brød med tilhørende kartoffelmos, så 3 mænd blev sat til at skrælle kartofler, 
imens vi gik i gang med farsbrødet. Til dessert skulle vi lave en dessert bestå-
ende af hakkede abrikoser og skivede bananer med smuldre dej over og så 
skulle den i ovnen i 45 min. den skulle serveres med flødeskum og var der en 
rest flødeskum tilovers, så kunne dem der havde lyst til det få en Irish kaffe, 
men det var som om, at folk havde fået motion og frisk luft i rigelige mængder 
på denne dag, så det blev ikke sent inden der var ro.  
 
Søndag d. 12. september: 
Vi stod rimelig tidligt op til et dejligt vejr og begyndte så småt at få sat lidt mor-
genmad på bordet og nogen begyndte at pakke sammen. Ved morgenbordet 
aftalte vi hvem der gjorde hvad med hensyn til rengøringen og så læssede vi 
så megen bagage i Hans’s bil som vi kunne og gik i gang med rengøringen. 
 
 Kl. 9.30 var vi klar til at sætte bådene i vandet og ro tilbage mod Slesvig.  
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Frode lukkede portene efter os og kørte Hans’s bil til Slesvig og vi roede en 
dejlig tur tilbage til Slesvig i fint stille vejr. Lige inden vi nåede havnen i Slesvig 
fik vi et par dryp vand, men vi nåede at få tømt og vasket bådene inden det for 
alvor begyndte at regne, så hvor var vi heldige med weekenden!  
 
Da alle pligterne var overstået var det tid til at få lidt frokost og en kop kaffe og 
så kom Birger for at snakke lidt inden vi takkede af og kørte hjem til Danmark 
igen 
. 
En stor tak til Susanne D. og Augustenborg Roklub, for en meget fin tilrettelagt 
sensommer tur. 
 
Vi fik roet 51 km. og det kostede 100,- kr. for at leje hytten og 125,-kr. pr. rosæ-
de og 175,-kr. for kost, pr. person. 
 
Hans, Frode og Susanne. 
 

Vintermotionsaktiviteter 
Hermed er svømmetiderne og aktivitetstiderne for denne vinter på plads, håber 
at i accepterer dem og bakker op om dem ! 
 
Svømning hver torsdag kl. 17:45-18:30 hele vinteren 2010-2011. 
Hver torsdag fra kl. 17:45 til 18:30 begyndende den 4 november og bliver ved 
indtil marts stopper. kan evt. fortsætte et par gange ind i april. 
Sidste gang før jul er den 16. December og første gang i det nye år er den 13. 
Januar. 
Vinterferien er i uge 7. 
 
Vintermotion hver torsdag fra kl. 19-20 hele vinteren 2010-2011. 
Ergometerroning, motionscykling, motionsbænk, bordtennis eller bare hygge. 
Sidste gang før jul er den 16. December og første gang i det nye år er den 13. 
Januar. Desuden er der motion hver onsdag kl. 09:30 (formiddagsroerne). 
Vinterferien er i uge 7. 
 
Vintermotion og hygge hver søndag fra kl. 14 hele vinteren 2010-2011. 
Ergometerroning, motionscykling, motionsbænk, bordtennis og lidt hygge bag-
efter. 
Sidste gang før jul er den 19. December og første gang i det nye år er den 9. 
Januar. 
Vinterferien er i uge 7. 
 
Bestyrelsen 
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Sidste rotur og sildespisning, d. 28. okt. 
Efteråret er over os og dermed også slut for rosæsonen 2010. Men inden det 
er helt slut, skulle vi have den sidste rotur og derefter sildespisning. 
 
Vi var 10 m/k der blev fristede til at komme på vandet endnu engang inden bro-
en skulle op og det blev til en rigtig dejlig tur ind i Mjelsvig. Det havde regnet 
det meste af dagen, men kl. 17 klarede det op og vinden lagde sig. Med os var 
der også 2 gæster fra Gråsten roklub. De var begge ”gamle” roere fra Nordborg 
Roklub. 
 
Efter den dejlige tur ventede sildene på os. Det var Elin der igen havde stået 
for at lave et lækkert sildebord. Der var dækket meget hyggeligt op i stuen, 
stemningen var god og jeg tror vi blev 23 til denne hyggelige aften. 
 
En rigtig god tradition. 
 
Susanne. 

Standerstrygning d. 30. oktober 2010.  
En sæson er atter gået og det var tid til at får broen op, vinterværkstedet fundet 
frem og få ryddet lidt op rundt omkring, stukket kanter af, hakket ukrudt, pudset 
vinduer og ordnet køkkenet. 
 
Vejret indbød ligefrem til alle disse aktiviteter, solen skinnede, det var 10-12 
grader, stille vejr og folk myldrede ned til klubben for at give en hånd med, jeg 
tror at, vi var omkring 24 til at give en hånd med. 
 
Et hold tog sig af broen, et hold tog bådene ud, fejede bådhallen og satte vin-
terværkstedet op og andre hakkede, stak kanter af, brændte ukrudt af, nogen 
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pudsede vinduerne udenfor og andre ordnede køkkenet og dækkede kaffebor-
det til om eftermiddagen, så der var mange folk i gang hele formiddagen og vi 
var færdige på rekordtid i år. 

Vi samledes efter endt arbejde til et solæg, en øl og en dram, inden vi brød op 
for at komme tilbage kl. 15, for at stryge standeren. 
 
I mellemtiden havde formanden haft travlt, han havde nemlig fødselsdag, så 
han havde bagt en stor kagemand til kaffen om eftermiddagen. 
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Kl. 15 var vi klar igen og standeren blev strøget for i år og der blev uddelt flids-
præmier til: Tine, Jonas, Rasmus, Susanne, og Per, herefter var der kaffebord 
med boller og kagemand og vi var ca. 21 til kaffen. 

 
 
Årets flittigste: 
 
Flest km: 
Susanne Laustsen  610 km 
Per Zacho   315 km 
Jonas Rasmussen    78 km 
Tine G. Zacho    94 km 
 
Flest ture: 
Susanne Laustsen     52 ture 
 
 
 

 
Flittigste kanin: 
Rasmus Johansen     56 km 
 
 

Under kaffebordet blev der sunget fødselsdagssang for Frode af hele forsam-
lingen, derefter var der et kort medlemsmøde der handlede om klubbens aktivi-
teter for den kommende vinter. 
 
Splitflaget blev taget ned og det var tid til at gå i ”hi”. 
 
Susanne 
 

Lottospil i det nye år? 
Nogle har efterlyst et lottospil her i vinterhalvåret. Er der nogle der melder sig 
på banen til at skaffe lidt sponsorgaver til dette? 
 
Arrangementet kan eventuelt ligge sammen med maddagen den 2. februar, 
2011. 
 
Du kan melde dig til en fra bestyrelsen hvis du/I vi overtage denne opgave. 
 
Frode 
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Redaktionen ønsker tillykke! 

 

 

 

 
 
 
 
 
Louise og Christian blev gift lørdag den 19. september i Svenstrup Kirke. Et 
stort tillykke herfra! 
 
Redaktionen 
 
 

Julemiddag fredag den 3. december kl. 18:30 
 

 
Flæskesteg med rødkål 
Hvide og brune kartofler 
Surt 
 
Ris Alamande 
m/varm og kold kirsebærsovs 

 
Prisen for denne overdådige julemiddag er så lav som Kr. 50,- pr. person. 
 
Tilmelding på listen i klubben eller til Susanne eller Frode senest 29. nov. 
 
NB! Efter julemiddagen er der pakkespil. Medbring en pakke til ca. 15,- kr. 
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Byggeri  -  sidste nyt! 
Bestyrelsen har afholdt et møde med Torben Golles fra SIB (Sønderborg Inge-
niør– og Byggeforretning) med henblik på at gøre et sidste forsøg på at få gang 
i byggesagen igen!. 
 
Vi har bestemt, at SIB skal udfærdige en byggemappe og sørge for at cleare 
byggestilen med Sønderborg Kommune. Det vil koste ca. 40.000 kr. som tages 
fra byggekontoen. 
 
Byggemappen skal være grundlag for vore fremtidige ansøgninger til fonde. 
 
Skal der frigives flere penge (evt. optages lån), vil medlemmerne blive spurgt 
på generalforsamlingen i februar 2011. 
 
Frode 
 
 

Nissehueroning i Sønderborg Roklub d. 4. december, 2010 
 
  
Sønderborg Roklub indbyder til 
nissehueroning iht. opslag. 
 
Seneste tilmelding til formanden for 
Sønderborg Roklub er lørdag den 
27. november. Susanne vil lave en 
fælles tilmelding så den skal hun 
have senest den 26. november.  
 
Reglerne for vinterroning gælder 
for dette arrangement. Derfor skal 
der roes med redningsvest!! 
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Nytårskur 2011 
 
Da vi ikke forventer at medlemmerne er klar til nytårskur lørdag den 1. januar, 
bliver nytårskuren 2011 afholdt: 
 

Lørdag den 8. januar kl. 13:30 fra klubhuset i Dyvig 
 
Gåturen aftales på dagen alt efter vind og vejr. Efter turen bydes der på gløgg 
og æbleskiver/vafler i opholdsstuen. Der vil også blive lavet kaffe/the til at skyl-
le gløggen ned med!  
 
Har du rester af gode ting fra julen du vil dele ud af, er du velkommen til at tage 
dem med. 
 
Bestyrelsen 
 
 

Generalforsamling 2011 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling  
 

Onsdag den 23. februar kl. 18:30 i klubhuset 
 
Dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes behandlet må være formanden i 
hænde senest 20. januar, 2011 
 
Som nævnt på modstående side, vil medlemmerne blive bedt om at tage stil-
ling til byggesagen. 
 
Bestyrelsen 

Kort og kompas? 
Til maddagen onsdag den 2. marts, 2011 vil temaet være: Knop, kort og kom-
pas.  -  Og så savner vi også en kok, eller kokke til denne dag!! 
 

Førstehjælp? 
Der bliver genopfriskningskursus for dem der har været på kursus i klubregi.  
Mulige datoer er: 19-01-2011, 26-01-2011 og 09-02-2011. Nærmere følger. 
Hold øje med kalenderen på hjemmesiden. 
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Kalenderen 

Faste: 
 
Motion i klubben: Hver onsdag kl. 9:30 og hver torsdag kl. 19 til 20 
Svømmetræning i svømmehallen hver torsdag kl. 17:45 til 18:30 
Vintermotion og hygge hver søndag i klubben kl. 14 
 
Svømning: Sidste gang før jul 16. dec. og 1. gang efter nytår 13. jan. 
Vinterferie i uge 7       HUSK DET NU! 
 
Førstehjælp: Der forhandles med Beredskabsforbundet om et 3 timers 
genopfriskningskursus en af følgende dage: onsdag d. 19. januar, 2011, 
onsdag d. 26. januar, 2011 eller onsdag d. 9. februar, 2011.  -  Nærmere 
følger på klubbens hjemmeside. 

Dato Det sker 

november   
Fredag den 26. Deadline for tilmelding til nissehueroning til Susanne 

december  

Fredag den 3, Julemiddag kl. 18:30. (Susanne og Frode) 

Lørdag den 4. Nissehueroning fra Sønderborg Roklub kl. 13:30 

Torsdag den 16. Sidste svømning inden vinterferien 

januar  

Lørdag den 8. Nytårskur fra klubben kl. 13:30 

Torsdag den 20. Sidste frist for forslag til generalforsamlingen 

februar  
Onsdag den 2. Madaften kl. 18:00. (KOK(KE)) MANGLER 

Onsdag den 23. Ordinær generalforsamling kl. 18:30 

Lørdag den 26. Kredsgeneralforsamling 

marts  

Onsdag den 2. Madaften kl. 18:00. (KOK(KE)) MANGLER 
Lørdag den 19. Hovedgeneralforsamling DFfR 
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Julen nærmer sig! 
De første nisser er for længst anbragt i butikkerne så juletravlheden er pludse-
lig over os! 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nyt-
år. Tak til alle der har været med til at holde klubben i gang i det forløbne år! 
 
Vi står overfor nye udfordringer i det nye år. Nu har bestyrelsen givet bolden op 
mht. endelig at få en tagetage på klubhuset. Vi glæder os til at se det forslag 
som SIB kommer med. 
 
Frode 
 
 

Næste klubblad 
Der udkommer et ”spareblad” ved udgangen af januar 2011 bl.a. med indkal-
delse til generalforsamling og opdateret kalender. 
 
Red. 

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 

Læs i dette nr.: 
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Side  6  Ungdomstræf i Gråsten Side 17  Nytårskur 2011 
Side  7  Kanindåben   Side 17  Generalforsamling 2011 
Side  8  Sensommertur på Slien Side 17  Kort og kompas 
Side 11  Vintermotionsaktiviteter Side 17  Førstehjælp 
Side 12  Sidste rotur / sildespisning Side 18  Kalenderen 
Side 12  Standerstrygning  Side 19  Julen nærmer sig ….! 
Side 14  Lottospil??   Side 20  Bagsiden 
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Besøg klubbens hjemmeside på: nordborg-roklub.dk 


