Beretninger og hændelser fra året der gik - fortalt i tekst og billeder af medlemmerne
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Årsskrift 2013

Redaktion: Charlotte Jervelund, Hanne Sørensen,
Susanne Laustsen og Frode Mølgaard

Da det er blevet besluttet at der ikke skal sendes klubblad ud mere har vi lavet dette årsskrift for at berette
om hvad der er sket i klubben i løbet af 2013. Alle indlæg er ”sakset” fra den nye hjemmeside (alle nyheder) i
forsøget på at komme ud til det størst mulige publikum.
Vi håber det vil blive en tilbagevendende begivenhed
dog på den måde at fremtidige årsblade vil blive udsendt så tæt på årsskiftet som muligt.

Rospinning i Nordborg Roklub
Tekst og billeder af Charlotte Jervelund

Vintersæsonens aktivitet i klubhuset i Dyvig er i de seneste år blevet udvidet til mere end de stille aktiviteter
som klargøring af både og madaftener. Rospinning eller ”ergometer dans i takt til musik” - har i den grad
været medvirkende til, at vi i dag har et lige så højt aktivitetsniveau i vintersæsonen som i den traditionelle rosæson om sommeren.
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I 2013 blev der registreret 6712 km som roet i ergometrene. Det er flere km end der blev roet på vandet. 2013
blev året hvor Nordborg Roklub fik uddannet yderligere
5 rospinninginstruktører, så vi nu er oppe på i alt 7 instruktører. Marie Aas stillede sig til rådighed som kursusleder for kurset og gav på sin sædvanlige energiske
facon deltagerne et godt grundlag for at virke som
rospinning-instruktør. Desuden var der undervisning i
”musikdelen”, så vi heldigvis i det seneste år har været
flere om den lidt udfordrende opgave det er, at kreere
nye musikprogrammer til rospinning. Og det er jo dejligt med noget nyt musik – det giver nye udfordringer til
både instruktør og deltagere. Vi har nu flere rigtig gode
programmer med temaer som f.eks. ”Gammel Dansk”,
”Abba”, ”Irsk”, ”80’erne” og ”Duetter”. Der er uanede
muligheder for at lave gode og spændende musikprogrammer.
I 2013 deltog vi i Forårsmarked ved Kvickly i Nordborg
lørdag d. 4 maj og havde medbragt 2 ergometre. Vi
havde en konkurrence om hvem, der kunne ro længst
med handicap for alder og køn. Vinderne af dagens 2
præmier blev 2 piger på 10 og 12 år! Så alle de ”seje”
gutter og gutinder må se at få trænet!

Ligeledes deltog vi i høstmarked i Nordborg d. 7. september 2013 med 2 ergometre og den nye EDON-båd,
Snehvide.

Irsk aften 1. marts
Tekst: Susanne Laustsen

På denne aften var der budt ind til en anderledes aften,
man kunne for at skaffe plads til maden deltage i en
gang Irisk rospinning, Det er vist aldrig set før!!

Vi havde CD’er og musikanlæg med og Marianne, Hans
og Charlotte gav demoer af rospinning. De fremmødte
havde også mulighed for at prøve rospinning og det var
der heldigvis flere, der havde mod på. Sønderborg
Kommunes nye borgmester, Erik Lauritzen fik også en
prøvetur i et ergometer, så vi er sikre på, at han ved
hvad rospinning er. Desuden havde Charlotte lavet en
quiz, med spørgsmål om Nordborg Roklub. Selvfølgelig
havde vi vores flotte banner med. - Se modsatte side!

Bordet var pyntet med små vaser med gæslinger og
vintergækker og fine servietter, det så meget indbydende ud. Selve menuen bød på: Irish stew, lavet på eget
lam hjemme fra gården hvor Lone og Bjørn bor, det
smagte utrolig godt kan jeg fortælle. Dernæst var der
hjemmebagt irish coffee cake og dertil hørte selvfølgelig
en rigtig Irish coffee, også det smagte dejligt. Lone og
Bjørn havde rigtigt "kræset" for os og fint at have et
madtema.

I 2013 har vi haft rospinning med instruktør tirsdage og
torsdage kl. 18-19 og 19-20 samt søndag kl. 14-15.
Bookning af ergometer via hjemmesiden har fungeret
fint. Sidst på året blev antallet af rospinninghold på
grund af stor medlemstilgang, udvidet med et ekstra
hold på alle rodagene, således at der tirsdag og torsdage er et ekstra hold fra kl. 17-18 og om søndagen fra kl.
10-11.

Tak for en god aften til Lone og Bjørn.

Tarteletaften 4. april
Tekst: Frode Mølgaard

Ergometrene bliver også brugt flittigt udenfor ”holdtiderne” af flittige træn-selv-roere.

Marianne og Hans havde indbudt til madaften hvor det
gennemgående tema var tarteletter! Der var tarteletter
til forret med fiske– og grøntsagsfyld. Der var tarteletter
med høns i asparges og ærter og gulerødder. Der var
tarteletter med forskelligt sødt fyld til dessert/kaffe.

Tak til alle instruktørerne, der har været med til at gøre
rospinning i Nordborg Roklub til sjov og udfordrende
motion.

En sjov og anderledes madaften hvor de 18 fremmødte
hyggede sig og snakken gik nogle timer.

Nytårskur 2013
Tekst: Frode Mølgaard

Tak for en dejlig aften.

I mange år har vi holdt "nytårskur" i roklubben den første søndag i det nye år. Igen i år indledte vi
"nytårskuren" med en travetur alt efter vind og vejr,
årets første tur gik over E Govl til pumpehuset ved
Mjels sø. Undervejs var der lidt forfriskninger til halsen,
så vi kunne komme godt frem og tilbage.

Standerhejsning 2013
Tekst: Charlotte Jervelund

Nordborg Roklub indviede rosæsonen 2013 med standerhejsning lørdag den 6. april i det flotteste forårsvejr.
Forud var der blevet klargjort ude og inde af en lille flok
aktive medlemmer. Der blev tyvstartet torsdag den 4.
april med udlægning af inderbroen og fastgørelse af
beslaget til den nye bådrampe. I klubhuset blev der arbejdet flittigt med nedtagning af vinterværkstedet i bådehallen, rengøring og almindelig oprydning så klubben
kunne fremstå pæn og indbydende til den kommende
sæson.

Tilbage igen ventede der gløgg og æbleskiver og så
havde medlemmerne lidt gode rester med til bordet, der
var både gode småkager og lækker konfekt og det hele
smager godt ovenpå en frisk travetur. Der var god tilslutning til "Nytårskuren".
Omkring 23-25 medlemmer var kommet for at være
med og ønske hinanden et godt nytår og se frem mod
en god ny sæson 2013.

Madaften 1. februar
Tekst: Frode Mølgaard

Else havde lavet lækker forloren hare med kartofler,
sovs og en dejlig rødkålssalat. Til dessert var der hjemmebagt kage og kaffe. Desværre var der nogle afmeldinger i sidste øjeblik så vi endte på 13 deltagere i stedet for de 18 personer der var skrevet på tilmeldingslisten. Tak til Else (og Peter) for det store arbejde.
Synd for dem der gik glip af den gode mad!
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Lørdag formiddag blev der fortsat med at få resten af
broen ud og monteret på korrekt vis. Der var en del
broelementer, der havde ændret lidt facon i vinterens
løb, så der var en del tilpasningsarbejde for at delene
kom på plads. Frode havde været så forudseende at
fremstille et par små ”rullebrædder”, der lettede transporten af broelementerne. Tak til Poul Erik, Elvin, Mads
Frode og Hans for deres gode arbejde. Sabrina var så
venlig at fotografere og der er derfor flere gode billeder
fra arbejdsdagen.
Lidt over middag var det store øjeblik kommet, hvor
den nye bådrampe skulle fragtes ned til broen og monteres. Bådrampen er noget større end den gamle og
består af 2 elementer, der begge er rimelig tunge. Anskaffelsen af den nye bådrampe er muliggjort ved et
sponsorat fra Veluxfonden – så tak til Hans Rasmussen
og Kirsten Meulengracht for deres utrættelige arbejde
med at søge penge og have held med det. I første omgang så opgaven lidt for uoverskuelig ud, men ved
hjælp af Frodes fine påhit med en specialbygget lille
vogn til at sætte ind under bådrampe-delene, gik det
egentlig forbavsende hurtigt med at få delene kørt ned
til vandet og monteret. Så 1-2-3 var den nye bådrampe
på plads.

Vi glæder os til en rosæson med en flot ny bådrampe.
Så var det endelig tid til at slappe lidt af inden eftermiddagens højtidelighed. Til en afveksling stod serveringen
ikke på solæg, men en frisk sildemad. Alle var vist godt
trætte så det var godt at sidde lidt ned. Hanne, Marianne og Else stod for den gode forplejning. Foruden den
traditionelle hejsning af klubbens stander på taget af
klubhuset var der i år indlagt dåb og navngivning af 2
nye havkajakker og de tog dåben i det kolde vand fra
Dyvig med ophøjet ro! Midlerne til de 2 kajakker fremkom ved sponsorater fra dels Friluftsrådet, dels Idrætsfonden for Nordals. Dåbshandlingen blev foretaget af
klubbens to fundraisere, Hans Rasmussen og Kirsten
Meulengracht. De 2 kajakker lyder fremover navnene
”Anders” og ”Andersine”.

Kajak har hidtil ikke været en del af materialet i Nordborg Roklub, men det har i lang tid været et ønske fra
medlemmerne, at der også blev udvidet med dette tilbud. Mange af Danmarks roklubber har allerede kajakker, hvor de indgår som et naturligt supplement til det
traditionelle romateriel. Det bliver fremover lettere at
sammensætte bådhold, så alle kan komme på vandet,
med det nye tiltag. Det kræver blot, at man er friroet i
kajak. Efter formandens tale og uddeling af flidspræmier for vinter-sæsonens indendørs roning i roergometre,
sluttedes der af med kaffe og kage i klubhuset.

Seniorroning i Nordborg roklub
Tekst og billeder: Susanne Laustsen

I Nordborg roklub mødes seniorroerne mandag og onsdag formiddag kl. 9 til en god ro tur og lidt socialt samvær. Så snart standeren er hejst er seniorerne på vandet og de er trofaste. Der roes til standeren stryges
igen.
En hurtig test med isætning og optagning af Nørborre
vist dog, at der er brug for, at enden af det yderste rampeelement bliver gravet lidt ned i sandet. Ellers kan det
være ret svært at få en bådvogn op igen. Det er heldigvis småting og hurtigt gjort.
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Turene går alt efter vind og vejr til Mjelsvig, Lynge, Kaninstranden eller Lønsemade. Især forår og efterår er
det dejligt med en tur på vandet, der er så stille derude
der høres kun fuglene pippen og åretagene i vandet,
sommetider hvis vandet er stille kan man se et par marsvin der boltre sig i vandet.

Om sommeren er der gang i den i Dyvig der er mange
sejlere og megen trafik ind og ud gennem E' Gaf lidt af
en udfordring engang imellem for en robåd, men også
et smukt skue med alle de hvide sejl.

Kaffe og kage blev, efter båderengøringen, nydt i klubhuset. Ved 23-tiden var det tid til at bryde op efter et
superfint arrangement.

Tilbage i klubben skal der vaskes både og så er det tid
til en kop kaffe og lidt snak.

Kanindåb lørdag den 29. juni
Tekst: Hans, Billeder Charlotte

Rotur til Dynved Hav

Dagen startede med en kanintur for kaninerne og andre

Tekst og billeder: Charlotte Jervelund

madpakkeglade roere. Vejret lagde ud med smusk men
Onsdag den 19 juni var der planlagt en fælles rotur

gik over i tørvejr og næsten solskin da vi spiste vores

sammen med Augustenborg Roklub til Dyndved Hav.

medbragte madpakker.

Der var i alt 6 deltagere fra Nordborg Roklub (Hanne,
Esther, Else, Annette, Poul Erik og Charlotte) og væsentlig flere fra Augustenborg Roklub - nemlig 15.
Vejret var temmelig umuligt med meget regn, men vi
kom fint af sted fra Augustenborg i 2 fire-årers, 2 2-åres
inriggere og Wilhelm i "Hornfisken" (der var et par stykker, der valgte ikke at ro, men at køre til Dyndved Hav i
bil).
Inden vi nåede Dyndved Hav var regnen holdt op og
det blev en fin sommeraften. Det fine overdrev blev be-

Selve dåben gik også godt efter at Kong Neptun med

sigtiget og knoldet mjødurt og tårnurt beundret. Vel til-

følge havde haft lidt modgang undervejs. Der blev døbt

bage ved P-pladsen blev de gode grillede ringriddere

3 kaniner, de andre der valgte at gemme sig sidder

nydt, før vi igen roede mod Augustenborg.

over til 2014. Efter dåben var der lune vafler og kaffe.
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Om aftenenen var der den tradionelle fest med vildsvin
fra Detlefs Grillstegning. Der blev danset på livet løs så
festen sluttede først kl. 03:00 efter der var blevet ryddet
lidt op.

Madpakketuren fra Sønderborg den 13. juli
Tekst og billeder af Charlotte Jervelund

Årets madpakketur fra Sønderborg Roklub var som

Ved Lusig lagde vi til ved badebroen og nød madpakken på stranden. Efter en times ophold og en tår kaffe,
gik vi igen i bådene og roede tilbage til Sønderborg.
Hjemme i Sønderborg var det efter rengøring af bådene, tid til en tår kaffe, hjemmebag og lidt mere snak
med roerne fra de andre roklubber, inden turen gik mod
Nordborg igen. Alt i alt en rigtig god tur. Mange af roerne gav udtryk for, at de gerne vil deltage i madpakketuren den 31. august fra Nordborg Roklub, så vi håber på
god tilslutning og godt vejr.

sædvanligt lagt i samme weekend som Sønderborg
Ringridning: 2. weekend i juli. Også i år var vejret fint
rovejr, dog friskede vinden op i løbet af turen, så den
oprindelige destination Sandvig, blev ændret til Lusig.
Fra Nordborg deltog Mads, Tove, Hanne og Charlotte.
Alle Sønderborgs bådpladser var i brug og vi kom alle 4
i forskellige både. Mange klubber var foruden Sønderborg og Nordborg repræsenteret: Gråsten, Åbenrå,
Horsens og Esbjerg. På vandet kom 3 4-åres inriggere
og 4 2-åres inriggere. Mads var styrmand i den ene 2åres inrigger.
Efter at alle både var kommet på vandet, startede vi
med en "havnerundfart" - et flot syn var det med 7 robåde på stribe i Sønderborg Havn.
"Havnerundfarten" er et nyt tiltag, der er opstartet i Sønderborg Roklub i erkendelse af, at det er vigtigt at blive
set. Tiltaget har givet nye medlemmer - så det virker at
være synlig. Ved Sønderborg Slot vendte vi og satte
kursen op igennem Als Sund. Der var ret heftig trafik i
her af både sejlbåde for sejl eller motor, motorbåde og
kajakker.
Ved Snogebæk Huk var vinden frisket så meget op, at
destination Sandvig blev opgivet og der i stedet blev
roet mod Lusig.

DFfR langtur 2013
Tekst og billeder: Frode Mølgaard

Torsdag den 25. juli kom langtursroerne på besøg i
klubben. Jeg havde haft kontakt med turlederne Lise og
Allan Pedersen fra hhv. Ålborg Dameroklub og Ålborg
Roklub.
Susanne og jeg var taget til Dyvig i det dejlige vejr for at
lave kaffe og tage imod gæsterne. Omkring kl. 16:30
ankom de første både og resten fulgte efter i en lind
strøm. Alle trængte til at sidde lidt i skyggen efter en
varm dag på Alssund så borde og stole kom ud bag
træerne mellem de to klubhuse. Der blev fortalt om deres tur om igennem Alssund og om kopien af Nydambåden som de havde set.
Jeg fortalte at vi også kunne fremvise en båd fra den
tidlige jernalder nemlig Hjortspringbåden. Da der sad
nogle medlemmer fra Hjortspringlauget og nød deres
kaffe ved det lille bord på klubbens terrasse var det
nemt at få et arrangement i stand så de tur deltagere
der ønskede det kunne komme med op til Holm og se
Hjortspringbåden og høre lidt om dens tilblivelse. Jeg
fulgtes med en lille flok derop for at vise den det rette
sted hen. Da vi skulle tilbage til klubben kom der en
kraftig regnbyge, men der blev hurtigt arrangeret kørsel
til Dyvig af Hjortspringlaugets medlemmer.
Lise skrev senere en tak til de besøgte klubber og jeg
har her ”sakset” hvad hun skrev om besøget i Nordborg
Roklub:
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Fælles morgenmad på DFfR langturen fredag den 27. juli

”…….. før kursen blev sat mod Dyvig og Nordborg Roklub. Her blev vi godt modtaget af formand Frode samt
Susanne, der havde lavet kaffe til os! Og mens vi sad
og ”ankom” – med kaffe og/eller landgangsøl – fortalte
vi selvfølgelig begejstret om Nydam-båden, hvorefter
Frode ”afslørede”, at de da også dér på stedet havde
sådan
en
båd
fra
jernalde-ren,
nemlig
”Hjortspringbåden” – og et besøg ved den inden aftensmaden kom hurtigt i stand, Frode havde lige tilfældigvis
en nøgle! (Nøgle, nej! Men han havde lavet en aftale! …. red.).

vi Barsø, hvor der lige var tid til en dukkert inden den
medbragte mad blev spist på strandengen.

Vi tyede igen til delvis fælles madlavning inde i klubbens køkken, så vi kunne nå det hele – og der blev da
også kun slået et par af teltene op denne nat – det var
lettere at invadere klubben!! Vi vågnede til en flot morgen-udsigt over en diset Dyvig, men det forhindrede
ikke en lille gruppe morgenfriske i en morgen-prøvetur i
Nordborg Roklubs nye 3’er gigbåd med styrmand (den
båd, der kan løse problemet, når man lige står og
mangler en roer!!). Sjovt at prøve ….
Allerede før 9 var vi klar til at gå på vandet – og det blev
en rigtig varm dag, der startede med at alle både slog
et slag ind i Mjels Vig før turen gik syd på mod Augustenborg”.

Madpakketur til Barsø
Tekst: Charlotte Jervelund, billeder: Charlotte Jervelund, Hanne Sørensen

Der blev også tid til lidt sightseeing på øen, hvor vi måtLørdag den 27. juli var Mjelsvig på en fin tur til Barsø

te konstatere at kiosken var lukket, så det var ikke mu-

med besætning bestående af Hans, Marianne, Hanne,

ligt at købe is. Hannes app "Moves" fortalte at gåturen

Bjørn og Charlotte. Vi roede fra Dyvig lidt over kl.10.

på den kuperede ø var på 3,5 km. Inden vi roede hjem-

Vejret var varmt, men noget diset og Barsø dukkede

ad, fik vi lige en tår kaffe og et stykke kage. Vi var i Dy-

først op af disen, da vi var ved Skarrev.

vig igen kl. ca. 17 efter en rigtig god tur på 34 km.

På roturen nordpå langs Jyllands kyst var vi så heldige
at se og høre - 2 marsvin. Det er altid fascinerende at
opleve de små hvaler på nært hold. Ved 12-tiden nåede
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Madpakketuren til Sandvig den 29. juli

havde vi til gengæld lidt modvind hele vejen ind til ro-

Tekst: Charlotte Jervelund, billeder: Charlotte Jervelund og Hanne Sørensen

klubben, hvor vi ankom ved 16-tiden.

Mandag den 29. juli var Hans, Hanne og Charlotte på

Den fine tur til Sandvig var på i alt 28 km.

en tur til Sandvig i Stinne. Vejret var perfekt rovejr med
lidt lette fjerskyer, så solen ikke brændte så voldsomt
samt en meget svag vind fra skiftende retninger. Vi roe-

Nydam Tveir

de fra Dyvig kl. 9.

Tekst: Charlotte + Bjørn. Billeder: Bjørn, Charlotte, Hans, Marianne.

Lørdag den 17. august blev kopien af Nydam-båden
søsat og Nordborg Roklub var repræsenteret med
Mjelsvig bemandet med Hans, Marianne, Bjørn, Mark
og Charlotte. Vi roede fra Dyvig kl. 9 i småregn - samme tid, som Hjortspringbåden blev padlet ud til den motorbåd, der skulle trækken båden og den 5-mand store
besætning til Sottrup.

Ud for Brandsbøl Skov havde vi selskab af et par marsvin, der til tider var meget tæt på vores båd. Der blev
knipset lystigt og nogle af billederne blev også rimelige.
Men man skal være meget hurtig for at fotografere marsvin med en mobil.
Kort efter vi var roet ud af Stegs Gaf, blev regnen mere
intens og det regnede stort set indtil kl. 13. Fordelen var
så, at det var næsten vindstille og meget flot at ro på
Als Fjord. Men vi fik en god snak om øsekar. Vi nåede
Sottrup Kro ved 11-tiden og anløb en lille bro syd for
hovedbroen.
Så var der tid til lidt sightseeing inden madpakken blev
fortæret.

Omkring kl. halv tolv nåede vi Sandvig, hvor vi lagde til
ved badebroen og nød madpakken på stranden. Et par
piger med nogle i starten lidt vandskrække ponyer, sørgede for underholdningen
Ved 13-tiden pakkede vi sammen og roede hjemad,
hvor vi på turen fik en god snak om roteknik, gearing af
båden og balance. Vi fandt dog ikke ud af, om ubalancen skyldtes roerne eller båden.
Ud for Lynge var der medvind, så der blev sat træsejl
og vi nød en pause indtil turen gik ind mod Dyvig. Her
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Ved 13-tiden begyndte robåde og kajakker at ankomme
og vi lagde os sammen med en Sønderborg båd der
havde kastet anker. Det var dog ikke særlig effektivt i
den bløde bund, så vi drev noget omkring. Der deltog i
alt 7 4-åres inriggere og 4 2-årers inriggere i fejringen af

den nybyggede båd. Foruden Mjelsvig, 2 4-årers fra
Gråsten og 5 4-årers fra Sønderborg. Augustenborg
deltog med 2 2-årers inriggere og desuden havde vi
selskab af 2 2-årers DFfR udlejningsinriggere bemandet med roere fra Hellerup Roklub. Desuden deltog et
stort antal kajakroere. Bemærkelsesværdigt var en ældre herre i en fin kajak, der fortalte at dette var hans
83'ende kajak-sæson - han var 92 år!

Det var nu blæst op fra vest, så vi havde lidt sidesø
under kryds af Als Fjord, men til gengæld blev vi næsten båret hjem til Dyvig da vi havde rundet "trappen".
Her ventede Frode og Walther og vi fik en snak, mens
vi rengjorde Mjelsvig.
En rigtig god tur på i alt 28 km.

Inden arrangementet skulle starte, kom der heldigvis
lidt solskin.

Dragebådstur til Flensborg
Tekst og billeder af Charlotte Jervelund

De kongelige (Prins Joakim og Prinsesse Marie samt
de 3 prinser, Nikolaj, Felix og Henrik) ankom kl. 14 i
Linak's Yacht og blev hilst med rejste årer i robådene
og rejste pagajer i kajakkerne, godt styret af kommandoer fra Evelyn Holoch, Sønderborg Roklub. Vel ankommet til den nybyggede Nydam-båd blev dagens
opgaver løst: Nikolaj og Felix monterede hver sin åretold, Joakim havde også en opgave med en sidste
montage-opgave. Efter den meeeget lange tale række
blev det tid for Prinsesse Marie at navngive båden og
døbe det i mjød. Navnet blev Nydam Tveir.

Lørdag den 24. august deltog Hanne og Charlotte i roturen fra Gråsten Roklub, hvor målet var dragebådssejladsen i Flensborg. Der var stor aktivitet i bådhallen, da
vi ankom, da Gråsten havde 10 gæster fra Assens Roklub. De kom af sted i 2 4-årers inriggere kort før vi roede ud.
Til dragebådsturen var der kommet en del afbud, så vi
blev 9 deltagere i alt fordelt på 3 2-årers inriggere. Hanne og jeg blev sat i båden Commodore med Ulrik, langtursstyrmand fra Kollund Roklub. Fra Gråsten roede vi
over til Holnis - en lidt hård tur i den friske vind - for at
komme i lå af den tyske kyst.
Det viste sig dog, at der ikke var meget læ - men vi nåede da Glücksburg omkring kl. 11, hvor Mona diskede
op med frisk boller med smør, ost, marmelade, pålægschokolade og kaffe/te. Derefter roede vi længere ind
mod Flensborg. Vinden friskede mere og mere op, så
det blev besluttet at ro til Store Okseø for at spise madpakken der og derefter vende næsen hjemad i stedet
for at ro til Flensborg.
Turen tilbage mod Gråsten blev meget hård, da vi ikke
kunne hverken gå i land eller skifte plads. Hanne og jeg
klarede 9 km ind mod Gråsten på 3½ time, men besluttede at gå i land ved Lærkelunden Camping, da kræfterne var opbrugt. Vi fik roet 28 km på 8 timer :)
Mona sørgede for at vi blev hentet og sørgede også for
at Commodore blev afhentet samme aften. Alt i alt en
god og lærerig tur på den flotte fjord. At se dragebådssejlads i Flensborg har vi til gode til en anden gang.

Søsætningen blev hilst af rejste årer og forløb meget
stille og roligt. Nydam Tveir er en flot robåd med plads
til 22 roere. Næste år er det planen, at et togt skal føre
den til Slesvig.
Klokken var nu så fremskreden, at vi var nødt til at ro
hjemad, da Hans og Marianne skulle nå hjem til kl.17.
9

Varmestatus med varmepumpen.
I oktober måned startede vi så småt op med varmepumpen der var for 2/3 vedkommende var sponsorbetalt, Orkanen den 31. oktober gjorde at vi skulle hæve døgntemperaturen fra 16 til 20 grader for at komme vandskaden til livs,
det gjorde at vi i November måned brugte en del mere strøm end forventet.
December måned var meget mild og i januar fik vi vinteren at mærke, men alt i alt har varmepumpen sparet en hel
del på strømmen, set i forhold til de samme måneder sidste år. Og det selvom at vi i et ca. 15 m2 stor område af loftet ikke har nogen isolering efter orkanen, men den (100mm) kommer på igen sammen med en del (~200mm) mere
når vi er færdig med det nye loft og spærene et helt tørre.
Januar og februar bar heller ikke præg af vinter og var forholdsvis mild. Vi mangler stadig isolering på de 15 m2, men
forventer at få det ordnet meget snart. Til efteråret kommer der 10-20 cm mere isolering over de opvarmede arealer.
Men det kan da også være at den meget store aktivitet med rospinningen bidrager til opvarmningen!
Sydenergis strømovervågning gør i øvrigt at kassereren kan se når der er blevet brugt opvarmning i vinterværkstedet
(f.eks. ca. 85 kr for 4 timer i december)!

Som i kan se kommer nedenstående påstand fra før varmepumen blev idriftsat næsten til sin fulde ret:

Vi kommer til at bruge omkring det halve på rum opvarmning og kan have 16 grader på hverdage i vinterhalvåret og derved have daglige aktiviteter og et sundere klubhus.
Før havde vi kun 15 graders varme på 3 eftermiddage om ugen.
I øvrigt sad der før 7 stk. 60 Watts (420W) standard pærer i opholdsstuen, hvor der nu sidder 9 stk 8 Watts (72W)
LED pærer, så her er der sparet 83% alene på belysningen i de ca 10 timer om ugen hvor lyset er tændt!
/Kassereren
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Støt klubbens sponsorer - de støtter os!

Idrætsfonden

for Nord-Als
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Madpakketur i Nordborg Roklub
Tekst og billeder af Charlotte Jervelund

Lørdag den 31. august var der madpakketur fra Nordborg Roklub. Dagen oprandt med frisk vind og desværre en del afbud grundet sygdom - men nok også pga.
vejret.
Vi var i alt 13 personer fra dels Horsens Roklub, Flensborg Roklub, Gråsten Roklub og Nordborg Roklub. Det
passede med Mjelsvig, Nørborre og Stinne. Vi kom af
sted lidt over kl. 9 og roede ud mod Als Fjord, drejede
sydpå mod Hardeshøj. Der var medsø, så nogle benyttede lejligheden til at sætte træsejl. Vi krydsede Als
Fjord mellem Hardeshøj og Ballebro. Herfra gik turen
nordpå mod Naldtang. Undervejs kom der et par byger,
der skabte en del turbulent vind, så det var rart at komme på land ved Naldtang.

I Esbjerg Roklub startede madpakketuren med fælles
kaffe og morgenbrød i deres flotte klubhus. Bådhold var
sat og på et opslag kunne man se sin båd og bådhold.
Hanne kom i Esbjerg Roklubs nye costalbåd Våde
Bjælke og Charlotte i en 4-årers inrigger Hjerting. Vi
kom godt fra broen og roede nordover mod Fanø - var
en tur ude ved Søren Jessens Sand og fik smagt lidt på
"rigtigt" Vesterhav. Så gik turen over Grådyb nordpå
forbi Skallingen, forbi Langli og op til Marbæk Strand,
hvor Esbjerg Roklubs hytte "Vel Roet" ligger. Her spiste
vi den medbragte mad, før turen igen gik hjemad mod
Esbjerg.

Madpakkerne blev nydt inden det igen gik hjemad over
Als Fjord. Det var blæst lidt op, og der var rimeligt store
bølger, men det hjalp da vi kan i læ ved Lønsømade.
Som afslutning var vi lige en tur rundt i Mjelsvig. Det var
en dejlig rolig afrunding af turen, der i alt var på 26 km.
Ved klubhuset stod Marianne og Frode klar med kaffe
og lagkage - en fin afslutning på en god tur.

Madpakketur i Esbjerg

På hjemturen roede vi på grund af den kraftige indadgående tidevandsstrøm tæt ved kysten og fik lejlighed
til at se de forskellige byområder på nært hold. Det er et
område, hvor der er sket en stor udvikling i de seneste
år. Hjemme i Esbjerg blev der efter båderengøringen
budt på kaffe og kage i klubhuset.

Tekst og billeder: Charlotte Jervelund

Lørdag den 21. september deltog Hanne og Charlotte i
Esbjerg Roklubs madpakketur. Vi ankom til Esbjerg lidt
over kl. 8 og da turen først skulle starte kl. 9 fik vi lige
tid til at tage en tur ud til De 4 hvide mænd og lege turister. På turen fra Als til Esbjerg havde der været et par
byger, men resten af dagen holdt det tørvejr og vi fik
tilmed solen at se.
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Det var en god, velorganiseret og velplanlagt tur med
deltagelse af i alt 30 roere fra Esbjerg, Gråsten, Augustenborg, Sønderborg, Fredericia, Kolding, Åbenrå,
Århus og Nordborg.
Turen var på i alt 33 km.

Nordborg Roklub nomineret!

skedne investeringer og et godt lokalt netværk kan for-

Tekst: Anders Tranberg Andreasen, DFfR

bedre miljøprofilen betragteligt og nedbringe klubbens

(Sakset fra roning.dk …… red.) I

udgifter til forbrug og det fortjener en indstilling til Grøn

uge 43 uddeles Grøn Klub

Klub-prisen 2013…!

-prisen 2013. Frem mod uddelingen vil vi hver mandag
afsløre en nomineret roklub og beskrive hvorfor netop
den klub er nomineret. Og vi starter med Nordborg Ro-

Grøn pris til Nordborg Roklub

klub. Nordborg Roklub tænker i grønne baner og har

Tekst og billeder af Anders Tranberg Andreasen DFfR

aktivt valgt at gøre indsats for at nedsætte forbruget i

Torsdag aften fik Nordborg Roklub overrakt Grøn Klub

klubben. Med forholdsvis små, men gode, investeringer

Prisen 2013 i klubbens lokaler ved det smukke Dyvig. I

viser klubben at mange bække små kan give et rigtigt

forbindelse med klubbens traditionelle silderoning, hvor

godt samlet resultat. For eksempel brugte klubben tidli-

der serveres stort sildebord efter en god tur på vandet,

gere 60 watts pærer – nu bruger de 11 watts. Eller nye

blev prisen overrakt til medlemmernes store overraskel-

toiletter der før brugte 16 liter per skyl – de bruger nu

se.

enten 2 eller 4 liter per skyl. Klubben har også skiftet
blandingsbatterier og brusehoveder og sparer nu 4 liter

Prisen er blevet givet til Roklubben for deres store ar-

vand per minut.

bejde med energirigtige løsninger med lokalt engagement. Fokus i Nordborg Roklubs miljøindsats er at ned-

Det lyder måske som små tiltag, men husk at den sam-

bringe klubbens udgifter til forbrug og forbedre klubhu-

lede besparelse på et år bliver betragtelig for en roklub

sets indeklima. Det ses i form af nye lavenergipærer,

med masser af aktivitet året rundt. I dag har Nordborg

vandsparende toiletter, nye blandingsbatterier og vand-

Roklub kun el-radiatorer til opvarmning. Men det æn-

besparende brusehoveder. Nordborg Roklub har instal-

drer sig nu da klubben er ved at få installeret en luft-til-

leret en luft-til-luft varmepumpe i samarbejde med Syd

luft varmepumpe, som kan opvarme og affugte den re-

Energi for at eliminere klubbens varme- og fugt proble-

cirkulere luft. Normalt driver fugten ned af vinduerne,

mer og for at forbedre indeklimaet.

men det forsvinder efter installeringen af varmepumpen. Alt i alt kan udgiften til varme sænkes, mens indeklimaet forbedres. En investering i en varmepumpe er
naturligvis en stor udgift for en lille klub, men her har
Nordborg roklub været ude og skaffe lokal opbakning i
erhvervslivet. Ved hjælp fra Linak, Siemens og Sydbank er det lykkedes klubben at få 75 % af udgiften til
varmepumpe finansieret eksternt. Læs herunder hvorfor
miljøudvalget v/ formand Erik Trøigaard mener at Nordborg Roklub fortjener en nominering til Grøn Klubprisen:
”Nordborg Roklub viser med deres arbejde for at forbedre miljøprofilen i klubben, at en lille klub godt kan

I forbindelse med installationen har Nordborg Roklub

skabe gode resultater. Fokus i Nordborg Roklubs miljø-

indgået et samarbejde med Sydbank, Siemens og Li-

indsats er at nedbringe klubbens udgifter til forbrug og

nak omkring tilskud til varmepumpen. Nordborg Ro-

forbedre klubhusets indeklima. Det ses i form af nye

klubs egen udgift udgjorde således kun 25 % af prisen

lavenergipærer, vandsparende toiletter, nye blandings-

på varmepumpen. Til at overrække prisen var Niels

batterier og vandbesparende brusehoveder. Nordborg

Iversen fra DFfRs hovedbestyrelse og i begrundelsen

Roklub er ved at installere en luft-til-luft varmepumpe i

for tildelingen af prisen til Nordborg Roklub sagde han

samarbejde med Syd Energi for at eliminere klubbens

følgende:

varme- og fugt problemer og for at forbedre indeklimaet. Specielt er det glædeligt at se, at Nordborg Roklub

”Årsagen til at Nordborg Roklub har modtaget Grøn

har indgået et samarbejde med Sydbank, Siemens og

Klub Prisen 2013 er, at vi her taler en lille klub som des-

Linak omkring tilskud til varmepumpen. Nordborg Ro-

værre nemt kan forsvinde i mængden. Klubben har

klubs egen udgift udgør således kun 25 % af prisen på

gennemført nogle grønne tiltag som er helt på højde

varmepumpen. Klubben viser hermed, at man med be-

med de andre nominerede til prisen, når man tager
13

klubbens størrelse i betragtning. Indholdet i de tre nominerede projekter er alle en pris værdige, men det var
Nordborg Roklubs størrelse som satte prikken over i’et
da hovedbestyrelsen skulle finde en vinder. Der er tale
om en lille klub, som har sat rigtigt meget i gang og det

Marianne, Elin og Else havde stablet et festligt sildebord på benene og Marianne havde kreeret en stor bradepandelagkage med et flot motiv i dagens anledning.
Igen havde nogle medlemmer sørget for at en begivenhed fik festlige rammer!

fortjener en anerkendelse i form af Grøn Klub Prisen
2013… ”.
En tydeligt glad formand for Nordborg Roklub, Frode
Mølgaard, modtog prisen på klubbens vegne:

Standerstrygning 2013
Billeder og tekst af Charlotte Jervelund

”…Det betyder meget at få den anerkendelse som
Grøn Klub Prisen er, og omtalen er alfa og omega for
os. Vi er en lille roklub og forsvinder let hernede på Als.
Så vi er glade for at komme i medierne med en god
historie. Og sidst, men ikke mindst, er vi jo glade for, at
vi klubben har nogle gode folk som vil gøre en indsats
både for klubben og for miljøet… ”.

Rosæsonen 2013 sluttede med den festlige silderoning
torsdag d. 24 oktober. Allerede næste dag mødtes 10
medlemmer af klubben, for at klare den første etape af
brooptagningen. Rampen skulle op som det første. Efter lidt drilleri fra en genstridig split, gik det let med at få
de to dele af rampen løftet op og med den smarte vogn,
Frode har konstrueret, at køre den op på sin vinterplads

Grøn Klub Prisen er på 10.000 kr. til Nordborg Roklub

på græsplænen.

og uddeles en gang om året til en klub har gjort en indsats på miljøområdet til inspiration til andre danske
klubber.

Derefter var det let at få delene af den ydre bro op og
dernæst inderbroen. Lørdag, hvor der var mødt 20
medlemmer, gik det løs med at få pontonbroen adskilt
og lagt klar til optagning, der i år skal foregå med en
lejet kran. Det gik hurtigt med opsætning af vinterværk-

Silderoning med overraskelse!

stedet og hele klubhuset fik en hovedrengøring. Kl. 12

Tekst: Frode Mølgaard

Torsdag den 24. oktober var der ”silderoning” på årets
sidste roaften. Der var mange både på vandet og stor
aktivitet i klubhuset med at anrette et lækkert sildebord.
Der var dog også noget under opsejling! Der var indkøbt champagneglas og dertilhørende boblevand hvad skulle der ske?
I huset luskede der 3, for nogle, ukendte personer
rundt! Hvad skulle de mon her?
Da alle var i huset igen efter roturen blev spændingen
udløst! Klubben havde vundet den grønne pris og skulle have checken overrakt. Det var så det der er nævnt i
den foregående artikel.
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var det tid til en sildemad og det traditionelle solæg,
som Susanne havde været så flink at forberede (ca. 18
deltog /red). Standerstrygningen blev traditionen tro
indledt med et par ord fra formanden, hvor der blev
gjort status over rosæsonen 2013.

Der er i alt roet 5876 km på vandet i sæsonen, der har
været begunstiget af godt rovejr og godt fremmøde.
Vandrepokalerne for flest roede km/ture gik i år til:

Det var ikke forsvarligt at prøve at stoppe skaden mens
stormen var på sit højeste så vi måtte vente på at den
stilnede af. Hans kom til og der blev ringet til forsikringen mht. at få afdækket hullerne i taget og få standset
udbredelsen af skaden. Efter lang tid kom han igennem
og klubben kom på listen over dem der skulle hjælpes.
Senere på aftenen afdækkes tagskaden over bådehallen, men håndværkerne ser ikke den store skade over
opholdsstuen. Derfor går der over 2 dage ekstra før
taget bliver dækket ordentligt af. Skadesservice har i
mellemtiden suget vand op i opholdsstuen og sat en
affugter op. Roergometre er afdækket med en stor presenning for at hindre at der kommer skader på dem.

Junior piger : Sarah Rurup Petersen - 62 km
Junior drenge: Mark Wolff Jervelund - 54 km
Senior damer: Charlotte Jervelund - 600 km
Senior herrer: Hans J. Rasmussen - 581 km
Flest ture: Hans J. Rasmussen - 71 ture

Den 6. november sender snedkeren prisoverslag til forsikringen og der afventes action fra Frederiksen. Efter
aftale med taksatoren kan klubben selv reparere loftet i
opholdsstuen, lægge ny isolering og rydde op omkring
huset. Den 13. november er snedkeren i gang med taget som hurtigt bliver repareret.

Stormskade 28. oktober
Tekst og billeder: Frode Mølgaard

Efter at vi torsdag den 24. oktober kunne glæde os over
den grønne pris fra DFfR kom vi ned på jorden mandag
den 28. oktober! Stormen Allan havde ramt Sønderjylland med stor styrke og det gik ud over klubhuset. Jeg
fik et opkald omkring kl. 15 om at taget var ved at ryge
af klubhuset. Det var vel ikke så galt, tænkte jeg, men
jeg fik en aftale med Torben om at køre ned for at kigge. Og jo, der var omfattende skader: Der var røget et
stort stykke af bådehallens østre side. Dette stykke
havde ”danset” hen over taget og slået huller mange
steder for til sidst at brage ned i taget over opholdsstuen med et ordentligt hul til følge!

Den 23. november er nogle medlemmer i gang med at
rydde om omkring klubhuset og ved frokosttid blev der
serveret en sildemad.
3. december kan snedkeren afslutte arbejdet med taget
så der herefter kun mangler det medlemmerne selv skal
udføre. Pga. at arbejdet kunne udføres af nogle ihærdige medlemmer blev der råd til at sætte troltek plader op
i opholdsstuen. Der blev desuden lavet ændringer i belysningen. Det gamle ”skyggereb” kom ikke op igen,
men blev erstattet af en kabelbakke så alle løse ledninger kunne gemmes væk. Desuden blev væggene frisket op med ny maling.
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Som bonus kunne der bestilles en ny glasfiberflagstang
med ny sokkel. (Se billede på side 15). Når alt er gjort op
ender vi op med en opholdsstue med bedre akustik og
bedre isolering efter at det i nogen tid så lidt skidt ud.

renoveringen så klubben nu kan nyde et nyt og pænt
køkken, nu mangler der vist bare et nyt komfur!

Nissehueroning 2013
Tekst og billede af Charlotte Jervelund

Årets nissehueroning i Sønderborg Roklub blev afholdt
lørdag d. 30 november i et for årstiden lunt og stille vejr.
Der var 10 deltagere, som i 2 4-årers inriggere havde
en fin tur til Sandbjerg Gods op langs Sundeved-siden
og hjemtur langs Kær Vestermark. Efter den sædvanlige havnerundfart, var der gløgg og lune æbleskiver i
klubhuset. Der var deltagere fra Gråsten Roklub, Augustenborg Roklub, Sønderborg Roklub og Nordborg Roklub. Fra Nordborg Roklub deltog Charlotte

Renovering af køkkenet dec. 2013
Tekst: Susanne Laustsen, billeder: Frode Mølgaard

Bestyrelsen havde hørt, at blokkene på Lærkevej i Langesø skulle rives ned og så faldt snakken på, om vi måske kunne få del i nogle køkkener derude fra, så Frode
kontaktede en person derude og fik grønt lys, køkkener
skulle bare hentes ret hurtigt, så det gjaldt om, at få fat i
nogle folk med en trailer og nogen hjælpere til at bryde
ned, det gik fint og renoveringen af klubhusets køkken
kunne begynde.
I december begyndte man på første etape, køkkenet
blev malet og så skulle den nye indretning begynde,
der var et lille udvalg som fandt ud af hvordan indretningen skulle være og lidt hjælp udefra til at sætte fliser op
på væggen skulle der også til, det klarede Peter Jensen. Der blev holde juleferie og den sidste etape af køkkenet kunne gøres færdigt samt at der blev lagt nyt gulv
som prikken over I'et. Mange har givet en hånd med i
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Det er blevet flot og funktionelt - ikke!!

Julemiddag 2013
Tekst og billeder: Frode Mølgaard

Fredag den 6. december afholdt klubben den efterhånden traditionsrige julemiddag med efterfølgende pakkespil.
Tove, Mads og Frode var fælles om at kreere menuen:
Den traditionelle med flæsesteg med sprødt svær, rødkål, sovs og hvide og brunede kartofler og som dessert
ris alamande med mandelgave.

STORMEN BODIL HAVDE BLÆST VANDET VÆK FRA DYVIG 6. DECEMBER!
Efter julemiddagen var der det ligeså traditionelle pakkespil som blev gennemført under sædvanlig slåskamp
om de mest farvestrålende pakker.

Selvom optakten rent vejrligt havde været hård
(stormen Bodil havde været på besøg et par dage før
hvilket resulterede i ekstremt lavvande i Dyvig fredag
formiddag) så artede vejret sig og det blev en dejlig og
hyggelig indgang til julemåneden.

I år blev det så Nordborg Roklub, der nyder godt af
en donation på kr. 5000 fra Kvickly, Nordborg, så nu
gælder det om at få solgt mange flasker af den dejlige vin. Frode Mølgaard rettede på roklubbens vegne en stor tak til Kvickly for det rare beløb, der skal
anvendes som hjælp til opførelsen af et nyt klubhus.

Nordborgvinen 2014
Tekst og billeder: Carl Erik Rasmussen

Tirsdag eftermiddag præsenterede Varehuschef hos
Kvickly Nordborg Jan Moberg Pedersen vinen 2014 for
en lille indbudt skare i "Vigen" salen på Dyvig Badehotel.
At det blev på Dyvig Badehotel, det foregik, relaterede
sig til Inger Dethlefsens smukke etiket, som pryder flasken, der rummer en dejlig kraftig Shiraz vin fra Padthaway i South Australia.

Det skal lige nævnes, at der i år er tale om en lidt dyrere vin end sidste år, idet Nordborg vinen 2014 sælges
for 2 stk. til kr. 100.Efter det officielle var overstået hyggede gæsterne sig
med nogle glas af den nye Nordborg vin som passede
fint til de lækre kanapeer, som hotellet havde skænket.

Netop vor lokale kunstner Inger Dethlefsen har som så
ofte før lagt navn og streg til etiketten, og i år er det så
det smukke Dyvig Badehotel der præger vinflaskerne.
I øvrigt er det 23. gang, der præsenteres en Nordborg
vin.
.Alkoholprocenten i årets vin er på hele 14.5%, så der
er tale om en kraftig sag. Masser af fylde, og krop præger årets vin, som med sin dybe sorte farve rummer en
herlig ekspressiv duft, af blommer, sorte kirsebær samt
lidt friskkværnet peber. Smagen balancerer med harmonisk cremet struktur og lang god fylde og går bl.a.
fint til et godt stykke kød gerne fra grillen. Serveres
bedst ved 16 - 18 grader.

Formanden havde taget det pæne tøj på i dagens anledning!
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En formand takker af!
Tekst og billeder: Frode Mølgaard

Nu har jeg blevet bebrejdet for at se for meget tilbage,
men må her efter jeg er afgået som formand lige berette om min tid i Nordborg Roklub. Jeg bliver selvfølgelig i
klubben som menigt medlem og vil lægge aktivitetsniveauet derefter. Når man tænker tilbage er det egentlig
svært at forstå at der er gået så lang tid. Ser man sig så
i spejlet ja så ser man at tiden har haft sin virkning!

”Nu har jeg været med til det, så nu er det på tide at
tage en pause”. Medlemstallet faldt med 20-30 medlemmer.
Der blev også talt en del om at klubben skulle have en
målsætning! - Der blev holdt et klubkursus i 1990 i
Flensborg Roklub med det formål at lave en strategi for
klubbens videre liv. Der kom mange gode ideer frem,
men det var dog en anden sag at finde energi og tid til
at føre dem ud i livet!
Mht. kaproning har der kun været spæde forsøg på at
starte noget op i den tid jeg har været i klubben. Jeg
kan huske at der var en ihærdig pige der trænede meget for at stille op til DM. Det blev så ikke rigtig til noget!
Klubben har sat motionsroning og i de seneste år ergometerroning i første række. Desuden bliver der også
gjort meget ud af at pleje det sociale samvær.

Jeg blev indmeldt i 1971 og havde min første instruktionstur med legendariske Jeppe som instruktør. Jeppe
var ekstrem vellidt og der var mange nye kaniner i hans
tid! Han var omsorgsfuld! Jeg husker tydeligt hans ord
da jeg skulle døbes fra molen ved den gamle Dyvig
Kro: ”Smid ham i herovre på det lave, han er ikke så
god til at svømme”!
Der gik et par år hvor det haltede gevaldigt med svømmefærdighederne selvom jeg gjorde et ihærdigt forsøg
både ved vor ugentlige svømmetime i Idrætshøjskolens
svømmehal og om sommeren ved den gule badeanstalt
i Sønderborg med den kønne Else Dupont som instruktør. Jeg gik der sammen med et andet klubmedlem,
Niels Mørk, der desværre døde i en alt for ung alder. Vi
var enige om, at vi aldrig var kommet i det kolde vand
hvis instrutøren havde været en mand!
Jeg fik i midten af 70erne min første bestyrelsespost i
klubben som materielforvalter. Da vi, i slutningen af
70erne, fik egen svømmehal på Nordals blev jeg tillige
en af klubbens første livreddere ved vintersvømningen
så jeg fik da lært at svømme!

Jeg har ikke selv gjort så meget ud af at tage på ferieture, men en enkelt stor tur blev det da til. Det var en tur
arrangeret af den daværende Sydjyske Kreds til Wierwaldstättersøen i Svejts i påsken 1999. En storslået
oplevelse at ro langs med høje bjergvægge med udsigt
til bjergtoppe med evig sne. Vandet i søen var kun ca.
3° varmt, men lige netop i dette forår var der høj solskin
og over 20° lufttemperatur. Herudover er det kun blevet til 2 ferieture på Gudenåen og det var jo noget helt
andet!
Meget af min tid i Nordborg Roklub er gået med klubarbejde. Det har været på forskellige pladser i bestyrelsen, som redaktør for klubbladet og 13 år som
”webmaster” for klubbens hjemmeside på internettet.
Jeg skal nu til at se til fra sidelinien, men jeg kan se at
de nye medlemmer i bestyrelsen gør det godt bl.a. med
det nye vintertiltag med rospinning. Så jeg håber at der
vil være medlemsgrundlag for klubbens beståen i fremtiden selvom befolkningstallet falder på Nordals.

Billeder af renovering
Tekst og billeder: Frode Mølgaard

Det var en dejlig tid i det gamle klubhus selvom det var
spartansk indrettet. Der var noget specielt over dyvigområdet mens det endnu var uberørt. Men i 1974 blev
den nye lokalplan for området vedtaget og i de næste
år gik det stærkt. Der blev lavet en stor opfyldning ud i
vandet og vejen til Dyvig Bådelaug blev etableret. Dyvig
havde mistet sin ”uskyld”!
Jeg kan huske at alle medlemmer arbejdede meget
med i bygningen af det nuværende klubhus der stod
færdigt i 1977. Af kommunen fik vi at vide at vi bare
kunne grave en tank ned til spildevand. Der ville kun gå
nogle få år, så ville der blive kloakeret i området. - Det
blev der også ….., - i 2002! Efter at byggeriet stod færdigt var det lige som om mange medlemmer tænkte:
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Efter oktoberstormens hærgen på klubhuset kom der
skred i renovering af klublokalerne. Mange forskellige
medlemmer har investeret tid i at hjælpe med at bringe
huset up to date igen! Der er sat nyt loft op i opholdsstuen. Der er ændret på belysning. Væggene er malede
og der er sat nye alternative opslagstavler op. Alt i alt er
huset nu igen funktionelt og opholdsstuen kan let ændres fra at være fitness rum til at være samlingsrum ved
større sociale arrangementer. Se billeder heraf på den
næste side.

Fin afdeling med bordplads til 24 personer. Læg mærke til skinnerne i loftet så lamperne kan tilpasses bordopstilling.

Der var også skabe til overs så der kunne blive til en linnedskab!

En imporerende række roergometre klar til brug!

Der er også kommet overvågningskamera op! Er kun aktiveret
når klubhuset står tomt! - Læg også mærke til det flotte loft!

Fint tænkt med resten af troltex pladerne som opslagstavler.
Læg også mærke til at 70er skyggerebet er væk!

Sikkerhed ved køkkendør!

Den nye luft-til-luft unit der gerne skulle give klubben en energibesparelse i årene der kommer!

Entreen også frisket op!
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