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Eftersæsonen er startet  -  det bliver mørkere og koldere! 
Så er redaktøren på banen igen efter en god sommer med mange engagerede 
medlemmer. I skrivende stund tegner det til at vi når at ro en del flere person 
km end sidste år. 
 
Der er kommet nye  tiltag til information til medlemmer (medlemside login på 
hjemmesiden) samt infomail om aktiviteter til registrerede medlemmer. Jeg for-
søger at være på forkant med at opdatere hjemmesidens kalender og omtale 
nogle af de kommende aktiviteter på opslagstavlen. 
 
I dette blad vil jeg berette om hvad der er sket siden sæsonstart. (Det seneste 
blad udkom i marts). 
 
Vi havde et ok loppemarked i april måned samtidig med at DRN afholdt deres 
årlige Tag des Rudersports. Der er meget arbejde i at samle og opbevare lop-
per, få alt stillet op på dagen og få samlet nogle medlemmer til de forskellige 
gøremål. Vi stiller os det spørgsmål: ”Er det umagen værd!”  -  Det er sjovt når 
det står på, men det plager mig at vi år efter år skal smide gode ”lopper” væk 
fordi vi ikke har plads til at opbevare dem. Vi er, i bestyrelsen, åbne for input 
mht. om vi skal fortsætte med loppemarkedet. 
 
Der er efterhånden trængsel i vort klublokale. Nogle har valgt at fortsætte med 
rospinning i rosæsonen. Jeg vil opfordre til at man checker med kalenderen på 
medlemssiden så man ikke kolliderer med andre arrangementer i lokalet. I sæ-
sonen afholdes alle bestyrelsesmøder i klubben og det harmonerer ikke lige 
med at der sidder nogle og slider i roergometer (evt. med musik). Når rosæso-
nen slutter holdes bestyrelsesmøderne privat. 
 
Mht. byggeriet er der ikke sket det store. Vor fundraiser har hjulpet os med en 
stor ansøgning hvor alle argumenter var listet pænt op. Det hjalp ikke det store 
for der kom igen afslag uden begrundelse. Nu vil vi prøve at præsentere pla-
nerne for Bygge– og Anlægsfonden for at høre om den kan fatte interesse for 
projektet. 
 
Og så lige en nødråb: ”Klubben kan kun eksistere hvis alle medlemmer er villi-
ge til at give en hånd med når der er brug for det. Vi er vel alle interesserede i, 
at huset fremstår rent og pænt. Derfor bør alle brugere på skift være med til at 
gøre rent. Når vi når til standerstrygningen i slutningen af oktober har vi brug 
for 15-20 personer til at tage broen op og opsætte vinterværkstedet. Skal vi ud 
og købe fremmed arbejdskraft må vi hæve kontingentet betragteligt!” 
 
Frode 
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Instruktion 2012 
Der har været mange til at tage sig af de ny i år. Vi prøvede på at lokke nogle 
fra vinterens rospinning ud på vandet og nogle tog imod tilbuddet.  
 
Vi har nye roere fra i år det har været på deres første lang– og madpakketure. 
De har vist en fantastisk interesse for at komme på vandet og det har glædet 
vore instruktører. Det viser også at man ikke kan presse nogle til at blive roere. 
Kommer interessen ikke fra personen selv så er det op ad bakke for instruktø-
rerne. 
 
Vi har fået vor første gigbåd og mange har interesse i at blive ”omskolet” til to 
årer. Desuden fik klubben 2 havkajakker i juli. Da Hans kun har begrænset mu-
lighed for at give instruktion anbefaler vi at man selv tager et kursus i havkajak. 
Det kan bl.a. ske i Kolding, Bøjden og i Flensborg Fjord. Søg selv på intenettet 
efter havkajakkurser. Der kræves minimum EPP2 (European Paddle Pass) for 
at tage af sted i klubbens kajakker på egen hånd. 
 
Klubbens kajakreglement er tilføjet i Reglement for Nordborg Roklub som kan 
læses på klubbens hjemmeside (Infosiden). 
 
Frode 
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Vi roede Danmark rundt! 
Årets store arrangement i anledning af DFfR's 125 års jubilæum, blæste og 
regnede væk. 
 
Der var lagt op til, at alle danske klubber skulle ro så mange km som muligt fra 
fredag morgen til søndag aften rundt ved vores kyster, men man havde glemt 
at tage vejret i ed!  I samarbejde med Augustenborg roklub havde Nordborg 
roklub sagt ja til at stå for "Vi ror Danmark rundt" for alle vores netværksklubber 
og vi havde fundet frem til, at vi ville tilbyde en stafet rundt om Als, ikke en kap-
roning, men en rotur rundt om Als hvor man kunne ro en strækning, stå af og få 
nyt mandskab på så, så mange som muligt kunne være med.  
 
Efter mange mails frem og tilbage og kort blev lavet over hvor man skulle skif-
te,  var planen klar, men så var der lige det med vejret! Vejrudsigten for den 
weekend var ikke god, så dagen før blev vi nød til at aflyse det hele og det ene-
ste der kunne lade sig gøre, var 2 ture roet fra Augustenborg roklub fredag 
middag, Augustenborg - Ballebro- Sønderborg - Augustenborg ialt 43 km. Der-
udover måtte hver klub se hvor meget de kunne få roet i deres farvand. 
 
 Lørdag stormede det helt vildt og søndag stod regnen ned i stænger, det af-
holdt os ikke for at ro, men det var koldt og vådt.  
 
Placeringen af dette arrangement i weekenden med mange skt. Hans arrange-
menter betød, at mange klubber havde deres årlige arrangement og derfor ikke 
kunne være med. 
 
Men vi gjorde hvad vi kunne Nordborg roklub fik roet 146 km,  det var langt un-
der hvad der blev roet for 4 år siden, men det var fælles for alle klubber denne 
gang. 
 
Susanne. 
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Skt. Hans aften. 
Det var en kold og blæsende aften, men ikke desto mindre var der 22 medlem-
mer der kom til Skt. Hans aften i roklubben. 
 
Vi rykkede om i læ af klubhuset, fandt puder og tæpper frem, tændte grillen og 
et bålfad der kunne varme lidt og så blev der grillet, snakket og hygget. 
 
Kl. 21 blev Skt. Hans bålet tændt ovre hos vore naboer og det havde de fået 
lavet rigtigt fint med en hylende heks. Så selvom det var som det plejer, en kold 
og blæsende Skt. Hans aften, var det også en hyggelig aften. 

Susanne 

 

 

 

 

Kanindåben  og  båddåb 2012. 
I år havde vi flyttet kanindåben frem til før sommerferien og det viste sig at væ-
re en god ide. Vi havde haft mange nye til instruktion og der blev sendt  "12 
kaninbreve" ud til vores nye medlemmer, om at komme og deltage i roturen om 
formiddagen, dåben om eftermiddagen og ikke mindst i festen om aftenen. 
 
Vi var 3 inriggere af sted om formiddagen og 1 sculler og vi lagde ud i øsende 
regnvejr, men som I ved: roere er ikke lavet af sukker! Så vi roede ud til Long 
Island og gik i land her, fandt et sted at sætte os, så vi kunne spise vores mad-
pakke og ganske langsomt kom en opklaring nærmere, så vi gik i bådene igen 
og roede lidt ud til Lynge hvor vi lagde os sammen og delte lidt ud af de søde 
sager vi havde medbragt. Se det var lige noget de nye roere kunne lide!! Inden 
vi var hjemme igen, var vi blevet tørre og solen skinnede fra en næsten skyfri 
himmel. 
 
Der var 5 der fulgte opfordringen om at blive døbt, de blev iført kaninører og en 
frisk gulerod, kl. 15 ankom Kong Neptun og hans følge og dåben kunne gå i 
gang, til står morskab for de mange tilskuere/turister der havde samlet sig. 
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Efter dåben var der kaffe/te og friskbagte vafler i bådhallen og imens blev der 
gjort klar til endnu et tiltag nemlig dåb af vore helt nye gigbåd. 
 
Båden var fint pyntet og det var Else Jensen og Susanne Laustsen der havde 
fået den store ære, at døbe den nye båd, da de begge to havde foreslået nav-
net til båden. Der blev sagt et par ord af Susanne og herefter døbte Else bå-
den: Svanen. 

 

Til aftenfesten var der tilmeldt 33 og det var dejligt med så mange gæster, her-
af var der 5 gæsteroere fra Augustenborg roklub. Bådhallen var fint pyntet, ba-
ren var på plads og festen kunne begynde. 
 
Menuen var: Forret et stk. laksesnitte, hovedret: mørbrad omviklet m. bacon, 
marinerede kartofler og 5 slags salater, desserten var 2 slags hjemmelavede 
is. 
 
Der blev spist godt og festen var i gang, efter forretten var der uddeling af dåbs 
beviserne v/ Frode og så var det ellers den dejligste sommeraften vi kunne 
tænke os. 
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Høj sol og højt humør over årets UngdomsLandslejr 2012 
Vordingborg Ro- og Kajakklub og det omkringliggende farvand dannede i uge 
30 rammen om DFfR årlige UngdomsLandslejr.  
 
28 ungdomsroere og 9 ledere fra i alt 16 klubber havde afsat en uge af deres 
sommerferie, hvor roning og socialt samvær var i højsædet. 
Vejret viste sig fra sin allerbedste side med solskin og næsten ingen vind. Dette 
gav anledning til mange roture, hvor flere af de unge roere rundede de 100 
km.   
 

Ugens lejr blev afsluttet med fælles bowling og efterfølgende fest i klubbens 
lokaler.  
 
Der blev knyttet fællesskab imellem de unge roere, og mange gav udtryk for, at 
de deltager ved næste års UngdomsLandslejr. 
 

Efter en forrygende skøn uge vendte vi solbrændte hjem fra Vordingborg. 
  
(indlæg af: af Christian Kofod, Landslejr ansvarlig) fra Nordborg Roklub deltog 
Niklas, Jonas, Hans og Marianne 

Marianne brugte 16000 kr. på mad til 38 pers. Hans roede 91 km på 4 fantastiske ture 

Jonas roede 75 km på gode ture og vil bestemt 
med næste år på trods af mange store vabler! Niklas roede 47 km på 3 ture 
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Årets første lange tur gik til Augustenborg til Kanindåb. 
Vejret var godt vi (Hans, Frode, Torben, Hanne og Susanne) lagde ud lørdag 
formiddag i smukt vejr og da vi rundede Lynge fik vi vinden agten ind og det var 
vi da ret godt tilfredse med, så vi roede stille og roligt derned af og blev enige 
om, at vi ville tage en pause ved Stevning Nor og nyde vore madpakker. Her fik 
vi besøg af nogle meget nysgerrige kvier mens vi spiste! 

Vi brød op og tog videre denne gang med kurs mod Katholm og "kroen". Vi 
havde Hanne med som ny, så hun måtte have lidt sightseeing på vej til Augu-
stenborg. Vi lagde til ved "kroen" og fik strakt ben og "niflet lidt" og skyllet hal-
sen, inden vi atter gik i båden og roede ud gennem et lille "gaf" ved Katholm for 
at skyde genvej og på slaget 15 ankom vi til Augustenborg roklub hvor kanin-
dåben gik i gang. På broen stod Marianne, Niklas og Sabrina og tog imod os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fik hurtigt sat båden på land, så vi kunne være med til dåben og bagefter var 
der kaffe og kage og så nød vi ellers bare det dejlige vejr på bådebroen. Vi tog 
afsked med Hanne, der skulle hjem til en anden fest, men søndag morgen 
skulle Jonas komme og ro med os hjem. 
 
Om aftenen var der grillmad og salater som ta' selv bord, der blev sunget lidt 
fra roernes sangbog og ellers var der bare hyggesnak, festen ebbede ud hen 
mod midnat og vi gik i til køjs på luftmadrassen oppe ovenpå i klublokalet. 
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Augustenborg folkene havde sørget for, at der var rundstykker i fryseren, så vi 
skulle bare varme dem og lave kaffe og så kunne vi ellers sidde i døråbningen 
og nyde den fine morgenstund, spise morgenmad og smøre os en sammenlagt 
til hjemturen, mens vi ventede på at Jonas skulle komme på cykel!!! Han kom 
til tiden, sejt. 
 
Hjemturen blev ligeså god som dagen før, da vinden var gået i syd og dermed 
havde vi medvind hjem, dejligt, så kunne Hans få "tørret" parasollen!  

 

 

 

 

 

Vi gjorde et kort ophold ved Arnkilsøre inden vi roede videre op til Ballebro for 
at spise den medbragte mad og få en is og så var der kun at ro de sidste km 
hjem til Dyvig. Det blev en dejlig weekend.  

Susanne 
 

Torsdag d. 16.august var der madpakke - aftentur til Ballebro. 
Vi havde taget en rask beslutning og foreslået en aften madpakketur til Balle-
bro og der var stor tilslutning til arrangementet. 

Vi var 16 af sted, med afgang kl. 17.30 i det smukkeste aftenvejr. I løbet af en 
time var vi i Ballebro og kunne spise madpakken. Hans havde dog taget en lille 
grill med, så der stod den på ringridderpølser. Andre købte aftensmaden i kio-
sken, eller desserten og Gitte havde lækre småkager med, som hun bød rundt 
af. 

En hyggelig og dejlig tur, vi roede hjem i havblik og  var hjemme igen omkring 
kl. 20.45.  

Hans og Susanne. 
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Torsdag d. 30. august var der indbudt til orienteringsroning 
Igen i år var det Elin og Louise der havde været opfindsomme og lavet nogle 
gode opgaver til alle dem der deltog i O- roningen. 
 
Vi blev orienteret om hvad vi skulle af Louise og sendt afsted, vi skulle bl.a. 
digte et vers på turen og fremføre det når vi kom hjem, så skulle vi "lege" at en 
i båden havde brækket en arm eller et ben og lave en støtteforbinding! Så var 
der en opgave med, at vi skulle  lave så mange ord vi kunne ud fra  ordet: 
SKOVTURSUDVALG! og endelig skulle vi bruge vores fantasi og ud fra nogle 
stikord sætte to ord sammen og få et bestemt ord ud af det! Der var virkelig 
gang i "de små grå". 
 
Hjemme igen afleverede vi det vi var kommet frem til og så skulle vi afslutte 
med negerbollekast, - ret sjovt!! 
 
Aftenen sluttede med at vi grillede og spiste sammen inden der var præmie-
overrækkelse, igen havde Elin og Louise været i gang og lavet pokaler til de 3 
bedste hold (jeg tror, at P.E. og Chr. havde hjulpet til!) men resultatet blev: 
Hold 3 : Hans, Gitte og Tove fik bronze pokalen,  
Hold 2: Poul Erik, Hanne og Elvin fik sølv pokalen, og  
Hold 1: Susanne, Mads, Marianne, Kasper og Niklas, fik guld pokalen,  alle 
pokaler var fyldt med slik! 
 
Så var der kun oprydningen tilbage og en dejlig hyggelig aften var slut, tak til 
Elin og Louise for en rigtig god aften. 
 
Susanne 
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Madpakketur i Flensborg roklub lørdag d. 1. september, 2012 
Vi var 4 der havde tilmeldt os til madpakketuren i Flensborg roklub: Eva, Peter, 
Hanne og Susanne.  
 
Vi kørte sammen og blev budt velkommen med kaffe og rundstykker i klubhu-
set inden vi skulle af sted. Mens vi nød kaffen satte Uwe hold, vi var 19 til tu-
ren, det betød at vi skulle ro i tre - 4-åres både og en gigbåd, men der var frivil-
lige nok til at ro i giggen og man besluttede, at der kunne byttes når vi kom ud 
til Okseøerne.  
 
Vi kom afsted og roede ind mod Flensborg havn, men vi skulle lige samle op 
på bådene da der var et hold der skulle låne båd i den tyske roklub. Desværre 
var der ingen bådevogn til at køre båden ud på, så de 5 roere måtte bære bå-
den et langt stykke vej og herefter sætte båden i vandet på "gammeldags ma-
ner". Båden kom i vandet, men så opdagede mandskabet, at der manglede en 
bundprop! De fik den sat  i og øste båden, men langt om længe kom de af sted 
og vi roede samlet ind til inderhavnen i Flensborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter en kort pause gik turen nu ud langs den tyske kyst, nogle for fortalt lidt om 
hvad vi roede forbi på turen mod Okseøerne og omkring kl.  13 kunne vi gå i 
land på St. Okseø samtidig med, at vandflyveren landede og lagde til sammen 
sted som os, en pudsig oplevelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

Vi spiste vores medbragte madpakker og nogle besigtigede øen  efter froko-
sten, da det var første gang de var  på øen. Ellers går snakken, når man møder 
"gamle" rovenner og man hører nyt fra de forskellige klubber. Efter ca. 1½ ti-
mes pause var det tid til at komme videre og hjemturen gik langs med  den 
danske kyst, forbi alle de meget fine og velholdte villaer og ned mod den gamle 
grænseovergang "Skomagerhus" og så tilbage til Flensborg roklub. 
 
Efter at vi havde gjort bådene rene var der kaffe og kage i klubhuset inden det 
var tid til at sige farvel og tak for denne gang til Bärbel og Uwe for den hyggeli-
ge madpakketur. 
 
Med roerhilsen fra Eva, Peter, Hanne og Susanne 
 

Madpakketur i Kollund lørdag d. 8. september, 2012 
Kollund roklub havde inviteret på madpakketur i deres farvand. Vi mødtes kl. 
9.30 og var 16 roere fra andre klubber. 
 
Augustenborg mødte med 5, Nordborg  med 6, Flensborg med 2 og endelig 
Kollund med 3. Vejrudsigten forud for turen havde ikke været så god, der blev 
lovet meget vind fra middagstid, så det var om at komme afsted i en fart. På 
grund af vejret var turen den samme tur som lørdagen før, men sådan er det jo, 
når vejret er medspiller!  

 
Vi kom fint ind i Flensborg havn og havde en meget fin medvind ud igen langs 
med kysten ned mod Glüksborg , her skulle vi så tværs over til Okseøerne og 
der kunne vi nok mærke sidevinden, samtidig skulle vi passe meget på en kap-
sejllads der var i gang i området, så der var nok at se til, men vi kom alle godt 
over og gik ind imellem Okseøerne, fik vadeskoene på og lagde så til ved en 
lille landtange.  
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Vejret var noget varmere end ugen før, så vi nød madpakken oppe på øen. 
Vinden friskede meget op, men nu var vi sikre på, at vi kunne komme videre, 
fordi vi kunne ro i læ af den danske kyst når vi skulle tilbage til Kollund roklub. 
 
Vi kom godt tilbage, fik vasket og gjort bådene rene, alle hjalp hinanden det var 
dejligt og da vi var færdige vankede der kaffe og kage i deres dejlige klubhus, 
men den smukke udsigt. En rigtig god måde at slutte sådan en dejlig tur på, 
snakken gik og folk havde ikke travlt med at komme hjem. 
 

 
Med roer hilsen fra Hans, Hanne, Esther, Bente, Charlotte og Susanne. 
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Store rengøringsdag i klubhuset i juli 
Vi var nogle der mente, at klubhuset trængte til "en kærlig hånd" med hensyn til 
rengøring, så der blev indkaldt via den nye mailside, til at komme hvis man 
havde tid til at give en hånd tirsdag eftermiddag d.17.7. kl. 15.  
 
Vi havde kaffe på kanden og masser af brød til at begynde på. Mens vi drak 
kaffen fandt vi ud af, hvem der gjorde hvad! 
 
I løbet af 2 timer fik vi gjort godt og grundigt rent alle steder: Baderummene, 
toiletterne, stuen fra A-Z, alle lamper var nede, spindelvæv blev fejet/støvsuget 
ned, fryseren afrimet, kaffemaskinerne/elkedlen afkalket og alle gulve vasket. 
 
Det kunne både ses og lugtes, at der er blev gjort rent, så tak til alle Jer der 
brugte et par timer på at gøre klubben pæn.  

(Vi var helt klar over, at der var folk på arbejde og ferie, så der var lagt op til at 
komme, hvis man havde tid/mulighed). 

Susanne 

 

Biksemadstur til Ballebro Færgekro søndag d. 30. sept., 2012 
Hans har lavet en aftale med værten på Ballebro mht. arrangementet. Der roes 
fra Dyvig kl. 10:30 og det forventes at turen kan afsluttes omkring kl. 15. tilbage 
i Dyvig. 

 

Prisen for biksemad (ad libitum) er 125,-. Hertil kommer drikkevarer som er for 
egen regning. Der   k a n   medbringes madpakke til fortæring udenfor hvis 
man finder prisen uoverkommelig. 
 
Augustenborg Rokub er indbudt til at deltage. 

Tilmelding direkte til Hans eller Susanne eller på tilmeldingslisten der hænger 
på opslagstavlen ved protokolpulten senest den 27. september. 

Der er mulighed for at deltage i turen selvom man ikke kan/vil ro til Ballebro. 

For arrangørerne / Frode 
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KM-optælling for 2012 
Protokollen inddrages til optælling 8. oktober. Ture roet herefter bliver talt med i 
næste sæson. 
 
Der skal være tid til at optællerne kan få ture og km talt sammen og der skal 
være tid til at få pokalerne graverede inden standerstrygningen. 
 
Frode 
 

Silderoning 2012 
I lighed med tidligere år vil vi gerne gøre årets sidste rodag lidt festlig. 
 
 
 
 
 
 
Torsdag den 25. oktober kl. 17 startes der ud på årets sidste rotur for de inte-
resserede. Turenes længe afhænger af vejr og vind. 
 
Når bådene er vaskede og i hus igen bydes der på sildebord i opholdsstuen. 
Der vil være lidt forskelligt fisk på bordet og der kan købes øl, vand og snaps til 
(næsten) indkøbspriser. Prisen for sildebordet vil være omkring 50 kr. 
 
Tilmeldingsliste til denne afslutning på rosæsonen vil blive hængt op på op-
slagstavlen i klubhuset. 
 
Frode 
 

Digt af Johannes V. Jensen…….. smukt, ikke? 
 

Bær den lange båd af skuret! 
Væk med hat og vest samt uret! 

Ud af tiden, bort fra byen, 
Stævn mod sundet under skyen! 
Solbeskinnet sprøjt for boven, 

Pejling fjernt af kysten, skoven  - 
Ét med bølgen, blæsten, skummet, 

Solen, saltet, dybet rummet 
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Standerstrygning 2012 
Standerstrygningen er fastlagt til lørdag den 27. oktober, 2012 
 
Vi starter kl 9:30 med brooptagning og opsætning af vinterværksted. Der bliver 
lidt ekstra arbejde med vinterværkstedet da vi gerne vil ændre gulvfagene til 
halv størrelse.  De kræver de bliver savet igennem og måske får ændret under-
støtningen. Vi får altså brug for en masse medlemmer til at løfte, save og svin-
ge skruemaskinen.  
 
Der blive indkøbt rullestel til at køre brofagene på så vi skal løfte mindst muligt. 
 
Andre kan sørge for at der bliver fejet ud og ryddet op i klubhuset til vinteren. 
 
Når arbejdet er gjort byder klubben på et solæg eller to, samt øl, vand og en 
enkelt skarp! 
 
Standerstrygning kl. 15 med uddeling af pokaler for den afsluttede sæson. Efter 
at standeren er strøget bydes der på kaffe/te med hjemmebag i klubhuset. 
 
Vil du bidrage med bagværk til dagen tager vi gerne imod. Meddel ven-
ligst til Susanne hvad du vil bidrage med så vil hun koordinere. 
 
Under kaffen vil vi få en lille snak om vinterens aktiviteter. 
 
 

Julemiddag fredag den 7. december kl. 18:30 
Vi vil også gerne fortsætte traditionen med at arrangere julemiddag for at få en 
festlig afslutning på året. 
 

Traditionel julemiddag med Svinekam med tilbehør og Ris Alamande  
 

Tidligere har to personer stået med hele arbejdet, men man kunne jo godt læg-
ge de hvide og brunede kartofler og de halve æbler ud i licitation? 
 
Det traditionelle pakkespil må heller ikke mangle så hver tilmeldt person med-
bringer en pakke til maks. 20 kr. 
 
Frode 
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Herudover starter rospinning med instruktør op igen når rosæsonen slutter den 
27. oktober. Hold selv øje med tiderne på kalenderen på medlemslogin når du 
alligevel skal reservere tid! 
 
Frode 

Aktivitetskalender 2012 

September  

Søndag d. 30. Biksemadstur til Ballebro. Afgang 10:30  

Oktober  

Torsdag d. 25. Silderoning. Roning kl. 17, Spisning kl. 19 

Lørdag d. 27. Standerstrygningsdag. Brooptagning kl. 09:30 

Lørdag d. 27. Standerstrygning kl. 15:00 med efterfølgende kaffebord 

November  

Mandag d. 26. Budgetmøde hos kassereren 

December  

Lørdag d. 1. Måske nissehueroning fra Sønderborg Roklub? Mere følger..! 

Fredag d. 7. Julemiddag kl. 18:30. Kokke søges! 

Januar 2013  

Søndag d. 6. Nytårskur. Afgang kl. 13:30 fra klubhuset i Dyvig 

??????? Vintertravetur i Nørreskoven 

Februar 2013  

Fredag d. 1. Madaften. Kokke søges! 

Onsdag d. 27. Generalforsamling kl. 18:30 i klubhuset 

Marts 2013  

Fredag d. 1. Madaften. Kokke søges! 

April 2013  

Lørdag d. 6. Standerhejsning  
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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, HESNÆSVEJ 2, 6430 NORDBORG 

Navn og  adresse 

B 

Bagsiden 

 

 
 

 

 

 

 

 

Besøg klubbens hjemmeside på: www.nordborg-roklub.dk 

Årets kaniner  -  og Sofus (elsker gulerødder) 


