Året 2014 i tal
Antal medlemmer 31. dec. 2014 : 95
Antal kaniner døbt: 4
Der blev roet 7585 km på vandet af 45 roere. Det er i gennemsnit 169 km pr. roer.
Der blev roet 11763 km i ergometer af 64 roere. Det er i gennemsnit 180 km pr. roer.
Nye korttursstyrmænd:
Finn Møller og Hanne Sørensen
Ny langtursstyrmand:
Charlotte Jervelund
DFfR’s Sølvåre for 1000 km på en sæson: Charlotte Jervelund

Flidspræmier
Klasse

Modtager

Score

Flidspræmie Ergometerroning

Herre Senior

Jan Philipsen

750 km

Dame Senior

Charlotte Jervelund

1339 km

Klasse

Herre Junior

Mark Wolff Jervelund

364 km

Herre Senior

Lars Kristensen

1065 km

Dame Junior

Marie Fynholt Erhardsen

352 km

Dame Senior

Gitte Kristensen

730 km

Turpokal

Charlotte Jervelund

94 ture

Herre Junior

Kasper Kristensen

310 km

Modtager

Score

Bådene: Hvor meget blev de brugt?
Båd

2

Antal km

Antal ture

Gens. km pr tur

Stinne

592

67

8,8

Mjels Vig

530

55

9,6

Jenny

215

27

8,0

Long Island

130

11

11,8

Svanen

123

15

8,2

Dyvig

60

6

10,0

Blue Lady

56

7

8,0

Rosenrød

45

13

3,5

Snehvide

41

12

3,4

White Lady

37

9

4,1

Anders

37

6

6,2

Hjerter 3

34

7

4,9

Rødhætte

32

6

5,3

Nørborre

28

5

5,6

Smut

21

5

4,2

Andersine

17

4

4,3

Hjerter 2

14

2

7,0

Hjerter Es

5

1

5,0

Mexico

0

0

0

Hvad skete ellers i 2014?

Klubben fik 3 nye scullere og 1
ny EDON-båd sponsoreret af
LINAK og Krista of Viggo Petersens Fond

Fossen blev solgt

Køkkenet fik nyt komfur sponsoreret af Mads Clausens Fond

Nordborg Roklub var vært for
DFfR’s UngdomsOutriggerskole
med deltagere fra hele Danmark

Der blev indkøbt en gasgrill, så
det bliver lettere at arrangere
spontan grill-komsammen

Jenny fik roforbud

Der blev lavet 12 nye klubstandere af Mads og Charlotte

Redningsvestene blev registreret
og nummereret

Der blev annonceret efter nye
medlemmer i samarbejde med
roklubberne i Synnejysk Ronetværk
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Formandens klumme
Tekst: Tove Madsen

Det er et år siden, at jeg overtog formandsposten efter Frode
Mølgaard.
Jeg var ikke spor nervøs for posten, da jeg i mine snart 40 år
i Nordborg Roklub har prøvet næsten alle bestyrelsesposter.
Jeg har før været både kasserer, formand, husforvalter og
rochef.
Året startede da også meget fint, men det sidste halve år af
2014, har for mig personligt været præget af sygdom og
stress, så jeg har i den periode ikke været så synlig, som jeg
gerne ville være.
Til gengæld har jeg været så heldig, at Nordborg Roklub’s
bestyrelse består af meget rare, gode og kompetente personer, så klubben har ikke mærket meget til mit fravær.
Jeg vil hermed takke den resterende bestyrelse, instruktører,
rovagter og materialeforvaltere for deres gode arbejde i hele
2014.
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Foto: Charlotte Jervelund og Hanne Sørensen

I Nordborg Roklub har det altid været et stort ønske at have
klubliv hele året. Med ergometerroning om vinteren og udendørs roning om sommeren, er målet nået.
Jeg var meget spændt på, om de nye medlemmer, der startede med at ro i roergometerne, senere ville komme med ud og
ro på vandet.
Det var der også mange, der gjorde, men der var også en del,
der valgte at blive ved med at ro indendørs.
Det er rigtig fint, for en del af de medlemmer, der fortsatte
med at ro indendørs, gør det, fordi det passer bedre ind i deres dagligdag. Hvis man er en familie med børn, kan det være nemmere at overskue, at komme ned i roklubben og ro i
45 min, og så komme hjem til familien igen inden for en
time.
Når vi ror på vandet, tager det jo meget ofte fra 1 til 3 timer
eller mere, inden vi er hjemme igen.

Vi har udvidet vores daglige rofarvand, så vi nu også kan ro
til Varnæs Vig og Sandvig, uden at skulle have en langtursstyrmand med.
Det har medført, at klubbens medlemmer flittigt har været på
ture til de 2 nye destinationer, når vejret har tilladt det.
Som noget nyt, har vi roet rigtig meget i hele ferien.
Vejret var pragtfuldt og mange medlemmer benyttede det
gode vejr, til at komme med ud og ro på både korte og længere ture.
Allan, vores nye ungdomstræner, skaffede DFfR’s ungdomsoutriggerskole til Nordborg Roklub.
Ud over, at de unge mennesker fra hele landet, fik lært noget
roteknik og havde det sjovt, fik rosporten og vores klub en
fantastisk mediedækning. Der var omtale på forsiden af JyskeVestkysten samtidigt med, at der var en helsides artikel
inde i bladet.

UgeavisenSønderborg havde også en fin artikel om begivenheden. Hvis der er nogen her i Nordborg, der ikke har hørt
om rosport og Nordborg Roklub i 2014, så er det ikke vores
skyld!
Vi prøvede også noget nyt til vores orienterings roning i år.
Vi inviterede vores naboklubber, og vi havde deltagere fra
DRH lige her ved siden af os. De tog lige en afstikker ud til
Als Fjord, men fandt dog alligevel tilbage til klubben, for at
deltage i vores fællesspisning.
I det hele taget, havde vi en dejlig sommer med masser af
sol og mange muligheder for at ro langt og grille, når vi havde lyst til det.
Jeg håber 2015 må blive et lige så godt år, og at vi får mange
gode roture, både inden og udendørs.
Tove Madsen
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Nye både i 2014
Tekst: Hans J. Rasmussen Foto: Charlotte Jervelund

Takket være gode sponsorer, Krista og Viggo Petersens Fond og LINAK, blev bådparken
udvidet med hele 4 nye singlescullere i 2014.
Det var et længe næret ønske om at få gjort klubbens outriggermateriel mere tidssvarende, der med de fine sponsorater kunne
realiseres.
3 af de nye både, er singlescullere fra Starline Racing Boats. Der er valgt både i vægtklasser, der er specielt målrettet klubbens
ungdomsafdeling.
Inspireret af navnet på en af klubbens ældre singlescullere, 38-årige!! Spar 2 blev Starline bådene navngivet efter spillekort, men
med de røde hjerter som udgangspunkt.
Lidt teknisk om bådene:
Hjerter Es: Singlesculler Model Starline Racing Boats - Trainer 45-60kg
Hjerter 2: Singlesculler Model Starline Racing Boats - Trainer 55-70kg
Hjerter 3: Singlesculler Model Starline Racing Boats - Trainer 65-80kg
Alle både med grundfarven hvid (RAL9016) med en orange markering (RAL2004) og med hurtigmonterbar vingerig (åretold).
Rullesæde med kuglelejer og skospændholdt i 2 af bådene.
Den fjerde båd er en begyndersculler Model EDON 30-125 kg
Farven er purple/magenta ellers er den 100% magen til Snehvide. Med temaet eventyr, blev navnet meget naturligt Rosenrød
med inspiration fra Brdr. Grimms eventyr Snehvid(e) og Rosenrød.

Tove havde sørget for, at de nye både var meget smukt
pyntede med blomster, flag og efeu-ranker til dåben.
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De 4 nye både studeres inden dåben.

Storm døber Hjerter Es.

Jonas døber Hjerter 2.

Tine døber Hjerter 3.

Sabrina døber Rosenrød.
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Ture i Nordborg Roklub
Tekst: Hanne og Charlotte. Foto: Charlotte, Finn og Hanne.

I 2014 har vi haft mange gode ture i vores rofarvand, der er blevet udvidet mod syd til Sandvig og mod vest til Varnæs Vig. Begge destinationer er nået flere gange.
Forårstur til Lusig Skov søndag d. 27. april 2014
Vejret var perfekt med svag vind fra øst og sol fra en skyfri
himmel til en rigtig forårstur til Lusig Skov. Det lykkedes at
skaffe den ekstra roer, der muliggjorde at vi kunne komme
afsted i Mjelsvig og Mark blev da også modtaget med stående ovation, da han ankom til Dyvig. Hanne, Finn, Jan og
undertegnede var med på turen. Mark fik den første styrmandstjans og kunne nyde sin morgenmad i ro og mag.
Ved Hardeshøj måtte vi vente lidt på at færgen kom ind og
sejlede igen, men så var der ikke langt til Lusig Skov. Her
blev de medbragte madpakker nydt og der blev sluttet af med
"drømmekage fra Brovst" og kaffe. En herlig måde at tilbringe sin søndag. Hjemme igen var der blot at rengøre Mjelsvig
og takke for en rigtig god tur.

Aftentur til Varnæs Vig tirsdag 29. april 2014
Vejret var perfekt! :o)
Da vi har fået udvidet vort
daglig rofarvand til Varnæs Vig, - og vejret var så fint, var
det om at benytte lejligheden til at komme over og se vigen
og omgivelserne an. Så med Tove som styrmand, og et par
store mandfolk ved årerne , Finn og Jan :o) + Charlotte og
undertegnede (Hanne, red), gik det nærmest over ”stok og
sten” på det næsten havblikke vand.
Turen var ikke planlagt, så desværre havde vi ikke fået kaffe
og kage eller andet guf med. – Det kunne ellers ha’ været
hyggeligt :) Da vi nåede til Varnæs Hoved, overtog Tove
styrmands posten. Nu skulle vi jo lige sondere terrænet for
store sten med mere. Alt gik fint. – Turen dertil kan varmt
anbefales . På hjemvejen var solen begyndt at gå ned, så vi
nød den flotte aftenhimmel, mens turen gik for indadgående
gennem E Gaf. Turen bør kun gennemføres i godt vejr
Turen var på 20 km.

På vej hjem fra Lusig—pause ved Lyngen.
Blikvand ud for Varnæs Hoved.
7 inriggere ved Købingsmark. Ikke noget man ser hver dag!
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Årets første langtur
Vejrudsigten lovede perfekt rovejr fredag d. 16 maj, Bededag
og en invitation blev sendt ud, til årets første rotur, ud af det
daglige rofarvand til Købingsmark Strand.
11 friske roere havde taget imod invitationen og kl. 10 roede
vi i Mjelsvig, Long Island og Stinne ud fra roklubben. Vejret
var dog lidt gråt.
Ved Augustenhof Fyr lå 4 2-årers inriggere fra Åbenrå Roklub fortøjet. Det viste sig at være 12 roere fra Århus Roklub, der i det fine vejr, var på vej Als rundt. Vi fik hilst på
dem ved Købingsmark Strand
En meget vellykket tur, der var 28 km.

Tur til Sandvig med Stinne
I det gode vejr søndag d. 18. maj var Stinne med Jan, Hanne
og Charlotte på en fin tur til Sandvig.
Broen var ikke kommet op ved Sandvig, så vi valgte at ro til
Brandsbøl Havn for at nyde den medbragte madpakke der.
På vej hjem var vi heldige at se 3 marsvin lige syd for Hardeshøj - men det blev ikke til gode fotos.
Ruten var på 29 km. En rigtig god tur.
Farvandet rundt - næsten!
Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 29 maj var Mjelsvig med
Tove, Hans, Jan, Finn og Charlotte på en tur, der kom til at
gå "farvandet rundt-næsten".
Vi roede fra roklubben lidt over kl. 10 og nåede Varnæs Vig
ved middagstid efter en tur over Als Fjord med noget sidevind fra nord-nordøst. Kursen blev derfor lagt mod syd og vi
fulgte derefter kysten nordpå mod Varnæs Hoved med Finn
som styrmand.
I Varnæs Vig var der nærmest blikvand og meget smukt og
stille. Bord/bænke var halvt begravet i sand efter højvandet
først på ugen, men efter at det var løftet op og stillet et nyt
sted, var højden igen passende. Herefter gik turen igen ud i
Als Fjord, hvor vi grundet vinden fra nord-nordøst, valgte at
følge kysten ned til Ballebro og ro over til Als derfra.
Der gav en god lejlighed til at kigge efter sten. Hvor ligger
de, hvor langt ude og hvor store er de? På lange stræk er det
muligt at ro tæt på kysten, mens det andre steder er nødvendigt, at holde god afstand.
Ved Ballebro lagde vi til ved badebroen og gik i land for at
strække ben. Heldigvis havde Charlotte 100 kr i sin rospand
og Hans 10 kr - så der var penge nok til en is til hele mandskabet. Det sker jo ikke så tit at vi er på de kanter. Turen
hjem blev foretaget med kurs mod Lynge og vi var hjemme
ved roklubben ved 15.30 tiden efter en fin tur på 28 km.

Barsø søndag d. 13. juli 2014
Stinne og Mjelsvig var søndag d. 13 juli på en dejlig tur til
Barsø, hvor vejret artede sig eksemplarisk til en rotur. Næsten ingen vind og 17-18 °C.
Vi kom afsted kl. 9 som det var planlagt og ud for Varnæs
Hoved blev der holdt en kort rast inden vi skulle krydse
Aabenraa Fjord. Her nærmer en slæbebåd sig inde fra
Aabenraa Fjord. Den lavede en hækbølge så stor, hvilket
Tove fik at mærke, da hun sad "etter" og blev gennemblødt.
Heldigvis havde hun skiftetøj med og kunne få tørt tøj på, da
vi holdt pause på Barsø. Madpakkerne blev fortæret på den
sydlige strandeng, hvor vi plejer at gå i land. Efter en times
pause var det tid at vende hjemad . Vi var hjemme i Dyvig
kl. 15 efter en god tur på 34 km.

Badetur til Sandvig 17. juli 2014
Torsdagens ro- og badetur til Sandvig havde flot rovejrnæsten for varmt. Men så var det jo dejligt, at kunne blive
afkølet i Sandvig. Marianne, Sabrina og Jonas' lillebror Niklas havde valgt at køre i bil til stranden. Madpakkerne blev
spist, og alle havde en hyggelig time med mad og badning,
inden turen igen gik nordpå.
Undervejs kunne vi i det stille og klare vand, få helt styr på
hvor der er store sten og ikke mindst: Muslingebanker.
Turen var på 28 km.
Søndagstur til Hardeshøj
3 friske ungdomsroere Marie, Frederikke og Asbjørn, var
sammen med Mark og Charlotte på en fin tur til Hardeshøj
søndag d. 7. september.
Turen var på 15 km.
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Nordborg Roklub deltager i RoBattle
Tekst: Charlotte Jervelund. Foto: Mads Madsen.

I maj måned var der vildt meget gang i roergometrene om eftermiddagen, da bla. Nordals
Skolen og Friskolen Østerlund deltog i RoBattle dysten for danske skoleklasser. Der deltog
5 hold vejledt af Allan Juel og Mads Madsen.
Igen i 2014 afviklede vi Robattle ” Danmarks stærkeste klasse” i roergometre. Allan Juel har gode kontakter til Nordals
Skolen, der stillede med hele tre hold på hver 14 elever fra de
3 6-klasser. Vi startede med at lade eleverne ro en kort distance i ergometrene for at vurdere hvor stærke de var. Ud
fra alder, vægt og højde sammensatte Allan så de 3 hold. Det
var dog ikke alle piger, der synes deres vægt vedkom os.
Allan stod for træningen af elever fra Nordals Skolen. Han
gjorde meget ud af at træne eleverne i hvordan man hurtigt
skifter roer i ergometrene, uden at miste for meget fart. Det
resulterede i, at mange blev rigtig gode til at skifte hurtigt,
især hvor en enkelt elev tog styringen og vejledte de andre.
Mads stod for træningen af elever fra Friskolen Østerlund,
hvor der deltog 2 klassetrin. Det var delt op, så et klassetrin
deltog i RoBattle, mens det andet klassetrin skulle løbe. Eleverne cyklede fra Nordborg ud til Dyvig i deres frikvarter og
var meget stabile. Kun en enkelt gang, da det var regnvejr,
blev roningen aflyst. Også eleverne fra Friskolen Østerlund
blev trænet i at skifte hurtigt i ergometrene.
Eleverne fra begge skoler fik prøvet kræfter med roergometrene og fik fornuftige resultater.
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FAKTA
RoBattle: Danmarks Stærkeste Klasse
En konkurrence i skoleroning for alle 6. og 7. klasser i Danmark. Fyr den af i en romaskine sammen med klassekammeraterne og bliv udfordret på samarbejde, styrke og hvem der er
bedst til at disponere kræfterne.
Distancen er 4000 meter. De bedste hold udtages til en landsfinale. Klassen tilbydes desuden en sjov og sikker oplevelse på
vandet i roklubben i de nye EDON både.

Heldigvis havde et par elever lyst til også at ro på vandet og
vi har fornøjelse af at møde dem i roklubbens ungdomsafdeling. De har alle nået at blive fortrolige med outriggermateriel, så en stor del af formålet med at deltage i RoBattle er opnået.
I 2015 afvikles der igen RoBatttle i Nordborg Roklub og vi
håber at få flere af de unge med ud på vandet i den kommende rosæson.

Ungdomsroning
Tekst: Charlotte Foto: Charlotte

Ungdomsroerne har fast rotid onsdage kl. 18.30 og søndage kl. 12.30. Der bliver roer i inrigger og outrigger i sommerhalvåret og i ergometer om vinteren.

Ungdomsroerne har haft en god sæson og været flittige både
i ergometrene og på vandet.
Stor tak til Allan Juel, Mads Madsen og ungdomsroerne for
nogle fornøjelige timer .
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Seniorroning i Nordborg Roklub
Tekst og foto: Charlotte. Jervelund

I Nordborg Roklub er der tradition for, at seniorroerne mødes mandag og onsdag kl. 9 for at
ro en tur på et par timer og få lidt socialt samvær. Når jeg har fri fra mit arbejde, benytter jeg
tit muligheden for en formiddagsrotur. Især Else og Anette har jeg haft fornøjelsen at ro med
flere gange i den forløbne sommer.
Seniorroerne er meget stabile og kun dårligt vejr kan holde
dem fra vandet. Der roes fra standerhejsning til standerstrygning. De fleste ture går til Mjelsvig, Lynge eller
Lønsømade, men det kan også ske, at turen går helt til Kaninstranden. Udenfor højsæsonen for sejlerfolket, er der
dejligt stille på vandet.
I sejlernes højsæson er det en anderledes udfordring at
begive sig ud på vandet om formiddagen. Ofte er der kø
for at komme igennem Æ Gaf, men det er også lidt spændende at se de mange flotte skibe. Men det kræver sit at
begive sig udenfor ”Æ Gaf”.
Efter bådvask er der som regel tid til en kop kaffe og lidt
snak, inden roerne går hver til sit.

Kurser
Tekst: Charlotte. Foto: DFfR, Charlotte.

Nordborg Roklub var vært for Mini-Rospinningskursus i foråret. Der var 2 instruktører fra
DFfR og 9 deltagere fra Sønderborg- og Nordborg Roklub.
Lørdag d. 26 april var Nordborg Roklub vært for et minirospinningkursus med deltagelse af nuværende og kommende rospinning-instruktører fra Sønderborg og Nordborg Roklub. Der var 5 kursister og 4 garvede instruktører + 2 undervisere.
Undervisere på kurset var fra DFfR Anna Karina Eli Gravad
og Kristine Schwarts, der på yderst kompetent vis guidede
deltagerne igennem både teori og praksis.
Dagen startede kl. 9, hvor der efter en kort velkomst blev
varmet op med 1 times ergometerroning - indendørs.
Det gode vejr lokkede og en pause samt efterfølgede musiktaktøvelser foregik udenfor klubhuset .

Holdene fik derefter hver en gruppeopgave om de respektive
roklubber og rospinning, alt imens kursusinstruktørerne lige
tog en dukkert i Dyvigs friske vand.
Vi evaluerede gruppeopgaven og kurset under kaffen.

Efter at frokosten var nydt med udsigt til Dyvig blev 5 ergometre flyttet udenfor, hvor resten af dagens roning foregik.

Klubtræner Modul B blev afholdt i Odense Roklub, Her ses
alle deltagerne og instruktører på roklubbens altan med den
nye Odinbro i baggrunden.
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I september deltog Marie og Lissi i et rospinningkursus i
Slesvig Roklub.
Charlotte har deltaget i langtursstyrmandskursus samt klubtræner Modul A og B. De 2 første kurser blev afholdt i Silkeborg Roklub, mens sidstnævnte blev afholdt i Odense Roklub.

Marie: Min start i Nordborg Roklub
Tekst og foto: Marie Fynholt Erhardsen

I sommerferien for et par år siden, var jeg med min onkel ude at ro kajak og jeg kunne godt
lide det. En dag nævnte min Bedste, at hun havde set et skilt, hvor der stod at man bare kunne møde op nede i roklubben.
Da jeg kom ned til roklubben første gang, var det rent ud sagt
et lorte vejr, så jeg troede ikke at jeg ville komme på en rotur
den dag. Da min far og jeg var kørt derned, stod der to
mænd, som bare spurgte, om jeg ville med ud, bare på en
kort tur.
Det var rigtig hyggeligt og jeg fandt da også ud af hvem de
to mænd var, det var Mads og Finn. Jeg kom hjem og vidste,
at jeg ville blive ved med at ro.

Her i efteråret, den dag hvor broen blev taget op, fandt jeg ud
af, at jeg var den ungdomsroer, der havde roet flest kilometer, 352 km, så jeg fik en pokal.
Jeg vil gerne takke alle nede i roklubben, for at have taget så
godt i mod mig.

I løbet af foråret havde jeg mange sjove roture med tre mærkelige mænd (Hans, Finn og Fibbe), som åbenbart har gjort
det til deres livsmål at drille mig, de gjorde et meget godt
job.
Det blev snart tid til at jeg skulle kanin døbes. Da jeg kom
derned, fik jeg et par ører og besked på, at når det blev tid
skulle jeg løbe væk og gemme mig, så Kong Neptuns slaver
ikke kunne fange mig og smide mig i vandet. Det endte så
med, at de fangede mig, jeg fik tang og farvet havregryn
hældt ud over mig og Kong Neptun kastede et glas med vand
fra Dyvig på mig, jeg blev døbt Silden, og så smed de mig i
vandet.

Rospinning
Tekst og foto: Charlotte

Rospinning er blevet en god vinteraktivitet for roklubben. I sæsonen 2013/14 blev der roet
over 11000 km i ergometrene, hvilket er mere, end der bliver roet på vandet.
Der er sket meget siden det at ro i ergometer om vinteren
blev ”sat i musik”. Flere får roet flere km og det styrker
både fysik og glæden ved at bevæge sig og komme i god
form i en kold tid, hvor det f.eks. kan være farligt at løbe og
cykle udendørs.
I det forløbne år har Hans arbejdet med at få musikken til
rospinning lagt over på en server. Det er ikke så sårbart
overfor fugt og ridser, der nogen gange gør CD’erne ulæselige.
Musikanlægget Yamaha RX-575 giver nye muligheder for
rospinningen, hvor alle roere, der kan se og læse, nu har
mulighed for at følge med på en stor skærm. Instruktøren
kan styre anlægget og se rækkefølgen trådløst fra sin tablet,
Ipad, Iphone eller Android telefon. Der er dog IKKE umiddelbart mulighed for at styre en mikrofon med ind over.
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DFfR UngdomsOutriggerskole 6.-10. juli 2014
Tekst: Charlotte Foto: DFfR, Charlotte og JyskeVestkysten

En flok glade ungdomsroere og ledere havde en dejlig uge i Nordborg Roklub i Dyvig.

Årets UngdomsOutriggerskole, der blev afholdt i Nordborg
Roklub på Nordals, havde alle de kvaliteter, der skal til for at
gøre dagene til en fantastisk oplevelse for deltagerne. Stemingen var i top og man fornemmede at alle nød livet. Dage
med sol, vand og roning – og aftener med grill, sjov og afslapning. Hvem kan ønske det bedre? Den lokale presse var
på tæerne og deltagerne kunne opleve at se sig selv i en flot
reportage i TV Syd og de lokale aviser.
Det gode beskyttede rofarvand i Dyvig er perfekt til outriggere og når sommeren så oven i købet viser sig fra sin bedste
side med høj sol og kun lidt vind, går det hele op i en højere
enhed. Regn og torden var der heldigvis kun om natten – og
der var alle jo i tørvejr i deres telte.
Deltagerne havde hver dag på nær onsdag, 2 træningspas,
hvor der virkelig blev roet langt, selvom rofarvandet var begrænset til ”Dyvig indenfor Æ Gaf og Mjelsvig”. Der var
mulighed for at ro i snart sagt alle bådtyper lige fra de nye
begynder EDON-både med pontoner til dobbelt-4’er og singlescullere. Det var en fornøjelse at se de mange både og unge
på vandet.
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Bådene kom dels fra Nordborg Roklub, dels fra andre lokale
klubber, samt DFfR.
Om aftenen var der fri roning, hvor det fine vejr blev udnyttet til badning og lidt roning for sjov i EDON bådene.
Onsdag var ”ud-i-det-blå”-dag, hvor Fabrikant Mads Clausens Fond, Danfoss A/S venligst havde sponsoreret kr. 5000
til en tur i Universe Science Park for alle deltagere og ledere.
Men den gratis sommerbus, der betales af Sønderborg Kommune, var transporten fra Dyvig til Universe Science Park og
retur heller ikke noget der belastede budgettet.

TVSYD var på pletten allerede mandag og kunne bringe en
flot reportage samme dag. Allan Juel repræsenterede Nordborg Roklub på fornem vis. Rosporten fik fin omtale af de
lokale medier.
JyskeVestkysten bragte en fin omtale både d. 7 og 9. juli.
Ugeavisen Sønderborg besøgte også lejren med en fotograf
og havde en fin artikel i den efterfølgende uge.

DFfR UngdomsLandslejr 20.-25. juli 2014
Tekst: Charlotte Foto: DFfR, JyskeVestkysten og Ugeavisen

Mark deltog i DFfR’s UngdomsLandslejr i Sønderborg Roklub og havde nogle gode dage.

Der blev tid til leg i EDON-bådene ud for roklubben.

Ved Vemmingbund blev Roven undersøgt grundigt af en
flok kvier.
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Klubliv
Tekst og Foto: Charlotte, Hans og Tove.

Kanindåb
Årets kanindåb blev afholdt lørdag d. 28. juni, hvor 4 kaniner
blev døbt.
De fik ved dåben tildelt navnene: Silden, Rødspætten, MørkSejen og Bækørreden.

Her ses de 4 kaniner før dåben.

Kong Neptun med følge ankommer fra vandsiden.
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Styrbord og bagbord farver indprentes.

Renovering af klubhuset efter orkan skaderne
De sidste spor af efterårets orkan og vandskader er nu væk.
Operationen lykkedes og vi har nu fået det hele gjort rent og
er kommet godt på plads igen, så vi kan fortsætte med det
superhøje aktivitets niveau.
Der er kommer strømskinner og lamper over bordene, så vi
kan få endnu flere hyggelige madaftner. Ligeledes blev opslagtavlerne revurderet og fornyet, så de er tidssvarende.
I efteråret kom den manglende isolering på plads igen sammen med 10-20 cm mere.
Hanne har været i gang med at male både stue, gang og køkken, så det hele skinner lyst og dejligt.
Det havde længe trængt, men da vi jo så alligevel var i gang
med at renovere, fik det hele en omgang.
Når vi nu var i gang inde i huset, fortsatte vi uden for huset.
På skrænten blev de levende brombær og slåen gravet op,
træet på hushjørnet mod vejen er fjernet, så der nu er 3 m luft
omkring huset. I stedet for det fjernede krat, blev der plantet
blomster på skråningen. Louise har en dejlig stor have, og
selv om hun kom med en hel trailer fuld af planter, kan det
næsten ikke ses i hendes have.
Det er forhåbningen, at planterne vil brede sig, så de dækker
bunden og forhindrer ukrudt og krat i at overtage det hele
igen. Hvis det hele får fat, og blomstrer, vil vi få en rigtig
dejlig udsigt fra køkkenet.

Endnu en vellykket grillaften efter roturen 2. oktober
Så sad vi lige igen på en lun aften et par håndfulde og nød
blikvandet og noget grillmad efter en flot rotur på det blanke
sund.

Nye gryder til komfuret
Overskuddet fra vinterens madaftener er brugt til nye gryder
til det nye induktionskomfur.
Der er indkøbt et standard sæt med 4 gryder, samt 3 større
gryder og 2 gode pander. Alle gryderne er med glaslåg.

En roaften, der afsluttes med hindbærtærte. 19. august
havde rovagt Else en lækker hindbærtærte klar, da vi kom
ind. Uhm.

Silderoning d. 23. oktober
Året sluttede som sædvanligt med silderoning.
Der var engang en der spurgte mig (Tove, red), om vi så havde nogle dejlig ”Sild” med i båden ?
Men silderoning er den sidste rotur inden standerstrygning.
Både deltagerne på den sidste rotur og medlemmer af klubben, er velkomne ved det efterfølgende sildebord med øl,
snaps, hygge og gode venner.
Det er en rigtig hyggelig måde at slutte den udendørs rosæson på.
Til standerstrygning plejer vi altid at tage hele broen op på
land, for at sikre os mod, at den bliver ødelagt af storm og is.
Det er en meget tung og krævende opgave og da det efterhånden er svært at få unge, stærke roere nok til denne opgave, har bestyrelsen besluttet at inderbroen IKKE skulle tages
på land ved standerstrygning i 2014 .
Nyt låsesystem fra standerstrygning 2014
Vores gamle nøglesystem havde desværre en del manglende
nøgler og var besværligt at administrere. Derfor har vi ved
standerstrygningen i år fået nye elektroniske kodelåse i klubben. Koderne vil blive skiftet hvert halve år. Depotet får en
særskilt kode. Medlemmer, der ønsker adgang til klubhuset,
får den nye kode i god tid via SMS (eller mail). Så hvis du
ønsker koden til hoveddøren, skal du give kassereren beskedsnarest.
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Sociale arrangementer
2014 bød på mange gode madaftener, hvor der fra arrangørernes side var lagt
mange kræfter i at gøre aftenen særlig. Tak for jeres indsats!
Tekst og foto: Else Jensen

Ølsmagning og svinekæber
Fredag den 7. februar var der fuldt hus i klubhuset af forventningsfulde medlemmer og ledsagere til vores madaften. Vi
vidste, at Frode havde komponeret en spændende menu og
sammen med Torben fundet frem til 9 forskellige specialøl,
som vi skulle smage.
Først var der som velkomst 2 smagsprøver. Så var maden
klar og vi blev ikke skuffede. Det smagte dejligt og den saltbagte selleri var et spændende bekendtskab.
Efter opvasken, som hurtigt var overstået da mange altid
hjælper til, fortsatte smagningen. Torben og Frode serverede
og præsenterede de forskellige øltyper, hvorefter der blev
diskuteret smagsnuancer, hvem der kunne lide hvad.
En hyggelig og veltilrettelagt aften.

Lieutnant von Rosen og hans brud
Tekst og foto: Frode Mølgaard

”Forpremiere” for 1864 serien og fællesspisning 7.
marts. Lone og Bjør n havde sat alle sejl til for at ser ver e
et godt måltid mad og samtidig introducere os til 1864 serien
af Ole Bornedal.
Allerede uden for klubben kunne vi se at der var noget i gære! Inde i forgangen blev vi mødt af en rød løber som vi kunne gå på ind i opholdsstuen og føle os æresgæster! I opholdsstuen var der dækket flot op og der var opstillet skærm og
fremviser så vi kunne se råklip fra 1864 serien. Desuden kørte der en video med Lars Lilholts sang om stormen på Dybbøl stillingen.
Vi blev beværtet med krebinetter med traditionelt tilbehør.
Det smagte dejlig og alle blev mætte. Desuden var der en
dejlig dessert med kaffe.
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Lone og Bjørn. En vis lighed?
Efter middagen opførte Lone og Bjørn en enakter om Løjtnant Sigismund Carl Ludvig von Rosen og hans brud den
dejlige (men lidt generte) Franziska Henriette (født Viborg
Der var lidt startvanskeligheder før spillet kom helt i gang.
Lone skulle præsentere sig som Franziska og nævnte sit fødselsår 1833. Hertil kom der en kommentar fra Elvind som
udtalte at hun så havde holdt sig godt! Det kostede lige en
lille pause før Lone genvandt fatningen og kunne spille spillet til ende sammen med Bjørn. En sørgelig historie for den
endte med at Sigismund blev dødelig såret ved stormen på
Dybbøl den 18. april 1864 og døde kort efter.
Det var en fantastisk fin madaften med et aktuelt tema pga.
det forestående 150 års jubilæum for stormen på Dybbøl
skanser. Alle kunne gå mætte hjem - både åndeligt og fysisk!

Italiensk aften T ekst og foto: Hans
Den 4. april havde vi en italiensk inspireret madaften, hvor
der var lasagne, pizza og en god ÆGTE Tiramisu, der krævede kaffe til.... på programmet. Som altid en hyggelig aften i
godt selskab. Det var den første madaften med det nye komfur, hvor vi af praktiske grunde kun brugte ovnene, så de nye
gryder og kogepladerne har deres jomfrutur tilgode..
Marianne, Hans og Niklas med flere stod for maden.

Biksemadstur til Ballebro Færgekro
Tekst: Charlotte Foto: Charlotte og Jesper
Søndag d. 24 august. Roturen derover blev desværre afblæst.
Efter at vi havde rundet Long Island, kom der vind under en
regnfront og vi valgte at vende om. Vi tog færgen kl. 12 og
mødes med Marie og Marianne, der allerede var i Ballebro.
Vi var 10, der virkelig var mætte efter en fantastisk god biksemad med det hele på Ballebro Færgekro.
Den gode fotograf ved "Æ Gaf" var Maries far, Jesper.
Biksemaden på Ballebro Færgekro blev nydt i krostuen.

Kaninfest d. 28 juni T ekst og foto: Charlotte
Ved årets kanifest var bådhallen blevet forvandlet til en hyggelig festsal med kulørte lamper.

Til kaninfesten var desserten som sædvanligt Kirstens fantastiske, hjemmelavede is. Tak, Kirsten!
Orienteringsroning tirsdag d. 13. august
Tekst og foto: Charlotte
Som et nyt tiltag var naboklubberne inviteret med til årets oroning. Der var dog kun deltagelse af et enkelt hold fra DRN,
men både Augustenborg Roklub og Nordborg Kajak Klub vil
gerne deltage en anden gang. De 5 tilmeldte hold blev sendt
afsted lidt forskudt fra hinanden ud på ruten, der udelukkende var ”indenfor E Gaf” og i Mjels Vig. Posterne var fordelt,
så nogle kunne nås fra vandet, mens andre krævede landgang. Efter anstrengelserne på vandet, blev der grillet på den
nye gasgrill. Et vellykket arrangement, som Louise og Charlotte stod for.

En vellykket og hyggelig madaften
Tekst og foto: Tove
Inden jul havde vi en fantastisk madaften, hvor Mads og Tove var chefkokke godt støttet af kartoffelskrælleren "Fibbe"
og Marianne.
Vi fik en god flæskesteg med 2 slags kartofler, rødkål og
æbler med gele. Desserten var ris á la mande med kirsebærsovs.
Vi var 22 personer. Efter den gode mad, gik vi over til den
efterfølgende ”pakkeleg”. Pakkelegen går ud på, at alle har
en lille pakke med, som vi rafler om. Den, der slår en 6’er,
må tage en pakke. Når alle pakkerne er vundet, begynder
næste runde: Uret stilles på et ukendt antal minutter. Indtil
uret ringer, må man stjæle hinandens pakker. De pakker, man
har, når uret ringer, må beholdes.
Voksne bliver som børn igen, og alle stjæler fra hinanden.
Både børn og voksne morer sig som regel dejligt på en sådan
aften.
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Madpakketure i Synnejysk Ronetværk
Tekst: Charlotte. Foto: Charlotte, DMI og Endomondo.

Der var i 2014 deltagelse fra Nordborg Roklub ved 4 madpakketure i det lokale ronetværk i
klubberne i Gråsten, Sønderborg, Augustenborg og Flensborg.
Madpakketuren fra Gråsten Roklub torsdag d. 5 juni
blev en våd affære, da et til tider kraftigt regnområde passerede sydfra under hele turen.

Fra Nordborg Roklub deltog Finn, Jan og Charlotte. Der var
20 deltagere, der kom på vandet i 4 4-årers inriggere, heraf
en lånebåd fra naboklubben, D.R.G. Der var ud over "os"
deltagelse fra Gråsten-, Tønder-, Kolding-, ARA, Aabenraa-,
Sønderborg- og Flensborg Roklub.

Vi passerede på vej ud af Sildekulen, Nordkaperen der lå til
kaj. Et lille skib syntes de fleste.
Vi roede ud til Lærkelund og derfra tilbage ind i Nybøl Nor,
hvor vi fulgte kysten rundt. En tur på 19 km.
Det blev ikke til så mange fotos på grund af regnen. En fin
tur, hvor det var dejligt at komme tilbage til Gråsten Roklubs
klubhus og få tørt tøj. Vi sluttede af med kaffe/te og Elins
dejlige hjemmebagte kringle.
Madpakketuren i Sønderborg Roklub lørdag d. 5 juli
havde 16 deltagere fordelt fra Roklubberne i Sønderborg,
Gråsten, Aabenraa, Varde, Kolding, Strib og Nordborg.
Fra Nordborg Roklub deltog Jan, Finn og Charlotte.
Bådene var de 2 4-årers inriggere HC og Mojn samt de 2 2
-årers inriggere Sønderjyden og Roven.
Efter en havnerundfart gik turen nordpå mod Arnkilsøre,
hvorfra vi roede over til Stevning Næs for at følge kysten
om til Sandvig. Her var badebroen kommet op, så vi kunne
lægge alle 4 både til ved broen og gå i land og nyde den
madbragte mad på stranden.
På vejen hjem lagde vi til ved Sottrup Skov for at se lidt
nærmere på fuldskala-kopien af Nydam-båden, NydamTveir.
Kaffe og kage blev nydt ved det fantastiske, massive bænkesæt, der er lavet af en tiloversbleven planke fra bygningen af båden.
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Turene i Synnejysk
Ronetværk 2014:
Blå: Gråsten
Lilla: Sønderborg
Sort: Augustenborg
Brun: Flensborg

Efter kaffen fik vi et meget interessant foredrag om NydamTveir og lov til at gå om bord i båden og prøve at
mærke en ”vikingeåre”. De er tunge vil jeg hilse og sige.
Hver roer har haft sin personlige åre og kejpe, så alle årer
og kejper er forskellige. Årerne er fastgjort med en snor af
lindebast, så det kræver sit at ro.
Herefter roede vi hjem til Sønderborg - og efter endnu en
havnerundfart var det blot at rengøre både og sige tak for
en rigtig god og veltilrettelagt tur. Ialt blev der roet 31 km.

Madpakketuren i Augustenborg Roklub lørdag d. 16.
augusthavde deltagende r oer e fr a klubber ne i Nor dborg, Strib, Flensborg, Gråsten, Tønder, Augustenborg,
Kolding, Esbjerg og Fredericia. Ialt 19 personer, der fordelt på 5 robåde havde en fin tur til Sandbjerg Gods.
Turen var på 28 km.
Madpakketuren i Flensborg Roklub lørdag d. 6. september havde deltagende r oer e fr a klubber ne Sønder borg, Gråsten, Horsens, Tønder, ARA, Aabenraa, Flensborg og Nordborg. Ialt 15 personer, der fordelt på 4 robåde
(Margrethe, Nerthus, Freja og Else Suhr) og 1 turkajak
(Kærhøgen) havde en dejlig tur på Flensborg Fjord i det
flotte efterårsvejr. Ved ankomsten, hvor Uwe fra Flensborg
roklub bød velkommen, var der lige tid til at nyde udsigten
fra klubhusets balkon.
Turen gik lands nordkysten af Tyskland til Okseøerne,
hvor vi gik i land på Store Okseø og nød madpakkerne.
Derefter fortsatte turen ind til havnen i Flensborg. Deltageren fra Tønder Ro-og Kajakklub roede med hele turen i sin
medbragte turkajak, Kærhøgen.
Det trak lidt op til regn/måske torden, så turen gik hjemad
til Flensborg Roklub, hvor der efter bådvask, var kaffe og
kage i klubhuset.
Turen var på 25 km.

Madpakketure i Ronetværk Syd
Tekst: Charlotte. Foto: Charlotte og Endomondo

Der var i 2014 deltagelse fra Nordborg Roklub ved 4 madpakketure i Ronetværk Syd i klubberne i Kolding, Strib, Vejle og Fredericia.
Søndag d. 11 maj var årets første madpakketur i Ronetværk Syd, der blev arrangeret af Kolding Roklubberne. Vejr et var lidt vådt, men 18 r oer e fr a dels klubber i Ronetværk Syd samt Synnejysk Ronetværk trodsede
vejret og fik en ganske fin tur på den smukke fjord. Fra
Nordborg Roklub deltog Hanne og Charlotte.
Vi roede, efter en kort briefing fra arrangørerne, ud fra
Kolding Dame-Roklub og Kolding Roklub i 6 to-årers
inriggere. Første pause var ved Drejens, hvorefter turen
fortsatte ind i den tidligere tørlagte Eltang Vig. Resterne af
dæmningen kan stadig ses.
Herefter forbi Kidholmene og Skærbækværket, hvor en
Spættet Sæl opmærksomt betragtede bådene. Den var jeg
desværre ikke heldig nok til at få fotograferet.
På den sydlige side af Kolding Fjord blev det ved Paradisbugten tid til at nyde den medbragte mad, hvorefter turen
gik hjemad. Her fik vi lidt sidevind og mere regn, så det
var dejligt efter rengøring af bådene og at have fået tørt tøj
på, at nyde en kop kaffe og udsigten i opholdsstuen i Kolding Dame-Roklub. Tak til Kolding Dame-Roklub og Kolding Roklub for en rigtig god tur, det blev 21 km.

Turene i RonetværkSyd i 2014:
Blå: Kolding
Grøn: Strib
Rød: Vejle
Brun: Fredericia

Madpakketuren i Vejle Roklub lørdag d. 2 august havde deltagelse af 10 roere fra roklubberne i Vejle, Fredericia, Kolding, Gråsten og Nordborg. Turen gik langs sydsiden af Vejle Fjord til feriekolonien ”Børnenes Vel” syd for
Hvidbjerg Klit i 2 4-årers inriggere. Der blev roet 36 km.

Fredericia Roklub’s flotte lyse bådhal.
På Lillebælt. Turbinehallen i Middelfart forude.
Madpakketuren i Strib Ro- og Kajakklub lørdag d. 14
juni var i skarp konkurrence med mange arrangementerf.eks. Nordals Musikfestival og Rock under Broen - og der
var kun 9 tilmeldte, heraf 3 fra Synnejysk Ronetværk. Turen var derfor planlagt at skulle roes i 3 2-årers inriggere.
Men grundet 2 afbud - og at en fra Strib trak sig, kom vi
afsted i 2 2-årers inriggere: Marsvinet og Fyret. Begge
glasfiber-inriggere. Marsvinet var en nyere båd fra Baumgarten og var en rigtig fin båd.
Vejret var fint med en jævn til frisk vind fra nord og nordvest, så ruten gik sydpå i medvind og medstrøm.
Målet var Fænø Kalv, hvor vi spiste de medbragte madpakker på den lille ubeboede ø ud for Kolding Fjord.
På vej tilbage til Strib roede vi ad samme rute som på udturen på grund af vinden fra nord. Der var noget modstrøm
og krabbe bølger. Vi passerede igen Gammel Slot, der er
voldstedet for det første Hindsgavl Slot. Der afgræsses
med kvæg og kalve, så det var meget malerisk.
På hjemturen passerede vi Rock under Broen med mange
gæster på vandsiden.
Det var en rigtig god tur i et spændende og meget naturskønt farvand. Der var ud over Strib, deltagelse fra Sønderborg, Gråsten og Nordborg Roklub. Turen var på 24 km.

Lørdag d. 13. september havde Fredericia Roklub indbudt til madpakketur. Vejr et var sommer ligt med sol
og Fredericia Roklub præsenterede sig fra sin flotteste
side.
Der var også tid til at beundre den flotte bådhal med ovenlys og karussel til årerne.
Jeg kom i en 4-årers inrigger med navnet: ”GFR 75”.
Der var varslet middelvind 5 m/s og vindstød op til 10 m/s
fra nordøst, så ruten var sydpå med Skærbæk Strand som
mål.
Overfor Strib ligger olieterminalen i Fredericia, hvor flere
store skibe var ved at losse olie og gas.
Ved Den nye Lillebæltsbro krydsede vi over til Jyllandssiden. Der var stærk nordgående strøm i Lillebælt. Ved Sønderskov mellem Snoghøj og Skærbæk var der landgang
ved Fredericia Roklub's hytte. Et meget charmerende sted,
hvor der blev budt på kaffe og lækkert hjemmebag.
Ved Skærbæk Strand var der en udmærket bro, hvor alle
både kunne lægge til og madpakkerne kunne i det flotte
vejr nydes med udsigt til Skærbækværket og Kolding
Fjord, inden turen gik hjemad igen.
Ruten var på 34 km. En flot rotur i en flot natur med deltagelse af roere fra klubberne i Fredericia, Vejle, Strib, Esbjerg, Gråsten og Nordborg.
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Øvrige roture udenfor Nordborg Roklub
Tekst og foto: Charlotte.

Der var i 2014 deltagelse fra Nordborg Roklub ved flere ture, som var arrangeret i samarbejde med roere i naboklubberne. En fin mulighed for at se noget nyt. Nedenfor er beretninger
om nogle af de mange gode ture i årets løb.
Lørdag d. 7 juni deltog jeg i en dametur fr a Gr åsten Roklub til Flensborg i et meget flot sommervejr. Der var ud
over mig, deltagelse fra Gråsten- og Sønderborg Roklub.
Vi roede fra Gråsten kl. 8.30 og holdt en kort pause ved Kollund Roklub for at få lidt formiddagskaffe, hvorefter turen
gik til Flensborg. Her kunne vi se de mange flotte gamle træskibe, der lå til kaj.

Dragebådstur til Flensborg fra Gråsten Roklub lørdag d.
30 august havde deltagelse af 5 r oer e fr a roklubber ne i
Kolding, Gråsten og Nordborg. Fra Nordborg Roklub deltog
Jan, Mark og Charlotte. Turen gik langs sydsiden af Flensborg Fjord i 1 4-årers inrigger, Stjernen. Vi holdt et kort rast
ved Sandwig, hvor vi nød en kop kaffe på bådebroen.

Formiddagspause ved Sandwig.
Pause i Flensborg.
På turen hjem roede vi langs fjordens sydlige kyst indtil vi
kunne krydse over til Okseøerne, hvor madpakkerne blev
indtaget. Tak for en superfin tur på 44 km.
Søndag d. 8 juni deltog jeg i en fin tur fr a Sønder borg
Roklub til Augustenborg Roklub. Igen en dejlig tur i perfekt
rovejr. Turen var på 35 km.
I Flensborg var dragebådssejladsen godt i gang og
der var rigtig mange mennesker.
Vi overværede et par heats, men da vejret var lidt vådt,
besluttede vi at ro til Flensborg Roklub for at spise vores
madpakker indendørs. Heldigvis klarede det op i løbet af
eftermiddagen, så vi havde en fin tur hjem til Gråsten Roklub.
Ialt blev der roet 40 km

På Als Sund på vej til Augustenborg Roklub.
Søndag d. 27 juli deltog jeg i en tur fr a Gr åsten Roklub
til Langballigau. Det er første gang jeg har roet syd for
Flensborg Fjord, så det var en rigtig interessant tur i nyt
farvand. I Langballigau var der forsamlet et større antal
søredningsbåde fra Tyskland og Danmark og vi fik da også
set søredninger med båd og helikopter. Vi var nu heldigvis
på land under øvelserne. En helikopter kan generere kraftige vindstyrker og trækker meget vand op fra havet!! Det
var nogle dygtige redningsfolk og det er jo betryggende.
Da vi på hjemturen krydsede over til Brunsnæs fulgte helikopteren dog noget tæt på, synes vi. Turen var på 29 km.
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Lørdag d. 29. november havde Sønderborg Roklub
indbudt til nissehueroning. Vejr et var smukt og de 10
nisseroere havde en god tur til Arnkilsøre. Der blev afsluttet med gløgg og æbleskiver i klubhuset. Der blev roet 14
km.

Indvielse af Slesvig Roklubs nye klubhus
Tekst og foto: Susanne Laustsen.

Den 31. maj 2014 var en stor festdag for Slesvig Roklub: Roklubbens nye klubhus kunne
indvies. Nordborg Roklub har gennem de sidste år fulgt med på sidelinjen omkring Slesvig
Roklub’s klubhus forfald, som begyndte, efter at der var gravet nogle kanaler ind fra havnen
og på engen bagved klubhuset. Det bevirkede, at grundvandet sank og dermed sank klubhuset også, da det var etableret på egepæle.
Nordborg Roklub har været der adskillige gange i løbet af
disse år og set hvor galt det stod med klubben, klinkerne i
baderummene faldt af, lagde man ting på deres lange køkkenbord trillede de ned og til sidst sagde Birger Kyhl at klubben måtte lukke i løbet af kort tid, da den efterhånden var
farlig at opholde sig i.

Nordborg roklub har igennem mange år været venskabsklub
med Slesvig Roklub. Vi var repræsenteret med 4 personer og
kunne glæde os på Slesvig Roklubs vegne over de dejlig nye
faciliteter.

Slesvig Roklub set fra Luisenbad.

Slesvig Roklub set fra vandsiden.
Men så skete der det meget glædelige, at A.P. Møller’s
Fond, som de havde søgt, tildelte klubben 3½ million kr til et
nyt klubhus og så kom der gang i sagerne. I løbet af et års
tid, (dog med en del forhindringer undervejs), stod det nye
flotte klubhus færdigt. Det er et meget lækkert klubhus Slesvig Roklub nu kan glæde sig over at bo i. Ud over at være en
roklub, er det også mødested for det Danske Mindretal i
Slesvig, med fine opholdsrum til møder, flere rum med køjepladser, motionsrum, godt køkken og en stor opholdsstue
med altan ud til havnen. Nedenunder er der en stor bådhal,
værksted, lækre baderum m.m.

Opholdsstuen med udsigt til havnen.
På selve dagen for indvielsen var der mødt mange repræsentanter op fra de forskellige roklubber i Danmark, samt repræsentanter fra DFfR. Sammen med mange lokale, roklubbens
venner og pressen, var der mødt over hundrede gæster.

Der var mange taler fra nær og fjern og rosende ord til
Slesvigs formand Birger Kyhl, det var 3. gang at Birger har været med til at indvie et nyt klubhus i den tid
han har været i roklubben!
Efter alt det formelle var overstået, var der et overdådigt ta' selv bord med masser af lækre smurte snitter,
kransekage, småkager, øl, vand og vin samt kaffe og
te, der var lagt op til en rigtig hyggelig eftermiddag.
Det blev det også og snakken gik.
Jeg vil ønske Slesvig Roklub "god vind" i årene, der
kommer og håber at rigtig mange vil lægge vejen forbi
og se klubben eller får sig en rotur på Slien.

Det nye køkken er fint indrettet og har service til
at der kan dækkes op til 100 personer i opholdsstuen.
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Det første års status med varmepumpen
Tekst: Hans J. F. Rasmussen

I oktober 2013 blev varmepumpen installeret. Vandskaden efter orkanen 31. oktober bevirkede, at vi måtte hæve døgntemperaturen fra 16 til 20 °C for at forhindre permanente skader
på hus og inventar. Det bevirkede, at vi i november brugte en del mere strøm end forventet.
December var meget mild, men i januar fik vi vinteren at
mærke. Alt i alt har varmepumpen sparet en hel del på strømmen, set i forhold til de samme måneder sidste år. Og det
selvom vi i et ca 15 m2 stor område af loftet ikke havde nogen isolering efter orkanen. Nu er der kommet 100mm mere
på, så der er 200mm på over det meste af opholdsstuen.
Den forløbne fyringssæson fra 1/10 til 30/9 2014 har vi
”kun” brugt 6106 kWh mod 7552 kWh året før og så har vi
jo som bekendt oveni sat døgntemperaturen op til 16 °C,
hvor den før kun var på 10 °C (dog 15 °C 3 eftermiddage).

MEN fordelingen af sol, vind og vandkraft i forhold til de
fossile brændstoffer gør så at vi desværre har haft den samme
CO2 udledning begge år!
Syd Energi’s strømovervågning gør iøvrigt at kassereren kan
se, når der er blevet brugt opvarmning i klubben.
Elforbruget er jo ikke kun opvarmning, derfor har vi i foråret
med god sponsorhjælp fået et lavenergi induktionskomfur og
LED belysning, hvor vi i opholdsstuen på 36 m2 nu bruger
80W (10 x 8W) LED, hvor vi før brugte 240W (4 x 60W).
Så alt i alt er der sparet en del på el udgiften til gavn for os
alle sammen.

Men det kan da også være at den meget store aktivitet med rospinningen bidrager til opvarmningen!

Nordborg Roklubs bestyrelse 2014
Formand

Kasserer/Rochef

Tove Madsen

Hans Rasmussen

1. Suppleant

2. Suppleant

Bjørn Østergaard
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Sekretær

LouiseDuus

Kirsten Meulengracht

PR/Rochef

Charlotte Jervelund

Hus

Hanne Sørensen

Matriale

Torben Jacobsen

