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Klub og Bådelaug 
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Udvalg (fortsættes bagest i bladet) 

Havnemester 
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Tlf. 2751 8033 
 
 
Hjemmeside: www.db-dyvig.dk 
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Willy Sahl 
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Tlf. 7445 3312 
Mail: sahl@post10.tele.dk 

Broformand 
Anders Bruun 
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Tlf. 7445 3396 
Mail: skottie@bbsyd.dk 

Kasserer 
Bjarne Jepsen 
Nyvej 10, 6430 Nordborg 
Tlf. 7445 2161 
Mail: bjarnejepsen@hotmail.com 

Klubhusinspektør 
Lise Nielsen 
Mellemvej 1, 6430 Nordborg 
Tlf. 2492 7883 
Mail: LiseN38@live.dk 

Sekretær 
Lejf Møller 
Præstegårdsvej 2, 6430 Nordborg 
Tlf. 2140 8186 
Mail: Dyvig@spiler.dk 

Næstformand 
Ebbe Enøe 
Th. Brorsensvej 80, 2.tv, 6430 Nordborg 
Tlf. 7442 5665 
Mail: eeno@sonderborg.dk 

Havneformand 
Erik Petz  
Færgevej 42, 6430 Nordborg  
Tlf. 2130 3252  
Mail: erikpetz@live.dk 

Pladsformand 
Erhard C. Thomsen 
Søholmvej 18, 6430 Nordborg 
Tlf. 7445 4430 
Mail: erhard.thomsen@mail.dk 

Juniorafdelingen 
 
Kontaktperson: 
Gitte Bak Petersen 
Lyøvej 25, 6430 Nordborg 
Tlf. 2230 9438 

 
 
Kasserer: 
Kell Jürgensen 
Blomsterlyst 3, 6430 Nordborg 
Tlf. 7445 2849 
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Redaktionen tror at 
formanden ønsker 
os alle en Glædelig 
jul og et Godt nytår 

Det summer 
 

af liv og aktivitet 

 
Sneen og frosten er skiftet ud med grønne blade og dejligt forårsvejr. Det summer over-
alt på havnen og de fleste både er klargjorte og søsat. Mange medlemmer har desuden 
været i gang med frivilligt arbejde i klubben. 
 
Vi har ved fælles hjælp fået ryddet op på havnearealet. I klubhuset er der foretaget om-
bygning og klargjort til opsætning af betalingsanlægget. Der er monteret overvågnings-
system og der er blevet malet i gangen  
 
I den nærmeste fremtid vil den nye tilbygning ved masteskuet skyde op. Junior og kajak-
afdelingen vil få mere og bedre plads og der vil også blive bedre plads til masterne. 
Bundbelægningen i teltet er tilpasset til det nye og større telt og med støtte fra sponsorer 
er der kommet helt nye møbler ind i teltet. 
 
I pinsen har der været klubbesøg fra Sønderborg og Kolding og havnen har været fyldt 
til bristepunktet. Nordborg bådværft har haft fremvisning op præsenteret den nye Nord-
borg 34 ved havnekajen og mange klubmedlemmer og gæster har benyttet lejligheden til 
et kik i den nye båd. Det har været helt overvældende som det har summet af liv og akti-
vitet på havnen.  
 
Som omtalt andet sted i bladet har vort nye bestyrelsesmedlem Erhard Thomsen lavet et 
regnskabseftersyn og opstillet beregninger over økonomien og investeringsmuligheder. 
Disse oplysninger vil vi naturligvis bruge i det videre arbejde med udviklingen af hav-
nen. 
 
I sommerens løb har flere klubber anmeldt deres ankomst og den 2 weekend i juni er der 
igen et større træf som vi laver i samarbejde med Dansk Tursejlerforening. 
Sommerfesten med Jazz på havnen afvikles den 9. august med hr. Jensens Jazzkapel. 
 
Medlemstilgangen er stabil og der er ikke mange ledige pladser tilbage. Næste arrange-
ment er Sankt Hans arrangementet med bål, båltaler og fællesspisning 
 
Der er holdt møde med nye medlemmer og de er blevet orienteret om livet i klubben. 
Vi har et ønske om at få langtidsparkerede både væk fra pladsen, eller i hvert fald få dem 
samlet på et sted. Både som ikke bliver vedligeholdt pynter ikke i havnemiljøet. Det gæl-
der også for stativer som står efterladt efter at båden er sat i vandet. Husk de skal fjernes 
senest efter en uge hvis du ikke vil udsætte dig for at få et oprydnings-gebyr på 200kr. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god sejlersæson. 
 
Willy Sahl 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TLT9VDX0pUcgUM&tbnid=zuK6n6KKTpyZaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.brunbi.dk%2F&ei=gLufUaCWFJOk0AXDx4HgDQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHukhr5OFx-LHLUame_Zsi9ctVTn
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Sommerjazz i Dyvig 
 

Igennem de senere år har vi haft en dejlig hyggeaften med Jazz og god mad. 
 
Datoen er i år fastsat til den 9.august og det bliver Hr. Jensens Jazzkapel det lever mu-
sikken. 
 
Der vil igen blive mulighed for at bestille en god fiskemenu eller en grillet nakkekotelet, 
alt efter ønske. 
Der vil komme nærmere information på opslagstavlen og i den lokale ugeavis  
 
 

 
Gerda & Doris 
festudvalget 
 

- o — o — o — o - 
 

 

Fra redaktionen 
 

Vi har fået både mange fine billeder, og tekstmateriale fra Jer til E GAF, fortsæt endeligt 
med det, for det er i høj grad Jeres materiale der skaber bladet ! 
 
Ser I mangler eller f.eks. forkerte telefonnumre, E-mail adresser, manglende navne i 
udvalgs oversigten mv. så tøv ikke med at give os et praj. 
 
Og send gerne både billeder og tekst i bedst mulig opløsning, ”PDF” og komprimerede 
billeder giver os mindre muligheder for at arbejde med layout. 
 
Elsebeth & Andy 
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Nye Medlemmer 
 

Vi har her ved sæson start optaget nye medlemmer i Bådelauget 
 
Det betyder at alle pladser igen er besat, men der vil givet komme ændringer igen hen 
over sommeren da der er flere i Dyvig der gerne vil sælge deres båd, ligesom der her ved 
udsendelsen af opkrævningen for sæson 2013 har været udmeldinger.  
 
Men vi vil hermed gerne byde velkommen til de nye som er:   
 
Per Laugesen  Bro 3 plads 55 
Gunnar Kock  Bro 3 plads 73 
Rudolf Karsten Jollebroen  
Torsten Wolter Bro 3 plads 71 
Finn Jensen  Bro 5 plads 131 
 
Verner Østergaard  Vores vognmand er optaget som passivt medlem  
 
Alle nye medlemmer får et medlems nr. og vi er pt. på medlems nr. 576 
Det kan oplyses at i 2007 rundede vi medlems nr. 590 så der er en del bevægelse i med-
lemsskaren og det kan derfor nogle gange være vanskeligt at få broplanen til at gå op 
ligesom vi ikke altid kan gi´ et svar til en ny ansøger.  
 
Som i kan se af ovennævnte har jeg desværre ikke fået navnene på de respektive piger 
der er om bord, men det må vi få hen over sommeren. 
 
Men velkommen til ! 
 
Med venlig hilsen    
 
Erik Petz  
Havneformand  
 
... 
 
Hvis nu I nye medlemmer skulle ligge inde med et vellignende billede af æ skiv’ & be-
sætning, så kunne vi bringe det i næste nummer af E GAF  :-) 
 
/ Redaktionen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3EkSQs-EZpdmGM&tbnid=gjyUri0haDBSgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sgl.gl%2Findex-filer%2Ffotoalbum-filer%2FUge_22.htm&ei=8pKgUabEEqPO0QXGzoHgBA&bvm=bv.47008514,d.bGE
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Information fra bestyrelsen 
 

Status og udfordringer 
 

På generalforsamlingen blev der efterlyst budgettal. Vores nye bestyrelsesmedlem Er-
hard Thomsen har taget udfordringen op og kikket lidt i krystalkuglen og de gamle regn-
skaber. 
 
Omkostninger til broer, mole, afmærkninger og anlæg i øvrigt har de sidste fire år været 
henholdsvis 44.000, 81.000, 87.000 og 220.000 kr. og bankbeholdningen er vokset pænt 
de sidste 3 år. 
 
Under forudsætning af at økonomien udvikler sig som budgetteret, er der i 2013 fin plads 
til den igangværende investering på ca. 500.000 kr. i nyt betalingsanlæg og udvidelse af 
masteskur som planlagt og godkendt på medlemsmødet. 
 
I 2014 kan der investeres 300.000 kr.  i el automater, og i 2015 340.00 kr. i flydebro, 
samt bro 2 og 3. 
 
Investeringer for 2013 er igangsat og rækkefølge og tidspunkt for de øvrige investeringer 
skal selvfølgelig prioriteres. Der kan komme nye uforudsete omkostninger og forudsæt-
ninger som naturligvis skal vurderes og følges nøje. 
 
Detaljer og tallene fra analysen kan ses på opslaget i klubhuset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orden på pladsen 

 
Som nævnt på formandens side, så skal vi have god orden på pladsen, og der var forly-
dender om at der ville komme et par linjer 
ekstra til E GAF om at holde endnu bedre 
orden, men måske det løste sig, så alle har fået 
ryddet stativer og andre efterladenskaber fra 
vinteropbevaringen væk 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v6R7Mhw0iS9QjM&tbnid=e2d4UyiybaJHJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.smilysailing.dk%2FKIWI.html&ei=AZSgUef6A-qN0AWTmYH4DA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNEF1MUchW6jGJ
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Kalender 
 

Arrangementer  og datoer for de klubber 
der har meddelt deres ankomst til Dyvig 

 
 
04  Juni Kieler Sejlklub ankommer 
07-08-09 Juni Danske Tursejlere ankommer. Til dette arrangement har vi brug for 
   en del  hjælpere. Interesserede bedes kontakte Christian 
   Havnemester  og aftale nærmere 
15-16  Juni Fællestur til Aabenraa Båd Club, start kl. 9.30 
15-16  Juni Aabenraa og Assens Sejlklubber ankommer 
22-23  Juni Haderslev Sejlklub ankommer 
23  Juni Sankt Hansbål, fællesspisningen starter kl. 18.30 
 
9  Aug. Hr. Jensens Jazzkapel  
30-31  Aug. Nordborg Træf 

 
- o — o — o — o - 

 

Sankt Hans traditionen i Dyvig 
 

Fest med bål, båltaler og grillmad 
 

I år vil vi igen fejre Sankt Hans aften med 
fællesspisning, bål og båltaler. Fællesspisnin-
gen starter kl. 18.30. 
 
Det er Jørgen Ellegaard fra Holm Pølser der 
står for maden, menuen bliver kartoffelsalat, 
grøn salat, 1 nakkekotelet og 1 ringriderpølse. 
 
 Pris for mad ............. 65.00 kr. 
 1.fl.vin ..................... 65.00 kr. 
 1.gl.vin .................... 20.00 kr. 
 1.øl .......................... 10.00 kr. 
 1.sodavand .............. 10.00 kr. 
 
Båltalen holdes i år af afdelingsleder i natur-
afdelingen i Sønderborg Kommune Ebbe 
Enøe. 
 
Ebbe er også sejler og bestyrelsesmedlem i 
Dyvig Bådelaug. 
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Forårsklargøring 
 

Pladsformanden vil hermed takke de ca. 30 fremmødte for et godt stykke arbejde på 
pladsen i Dyvig. Vejret var fint og der blev knoklet med grene, metalrester og meget  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
andet. Samtidig var der 
hænder nok til at hjælpe 
med at rejse teltet mellem 
butikken og klubhuset. Det 
hele foregik fra kl. 10 til 12, 
og til slut blev der spist 
ristede pølser og en enkelt 
øl gled ned.  Det var betydeligt varmere i vej-
ret, end til vores standerhejsning, og grillen 
kom heldigvis i gang ved denne lejlighed. 
 
Meget af det der blev ryddet væk var brænd-
bart, og kan derfor genbruges til vores Sankt Hans arrangement. 
 
Efterfølgende er hele pladsen blevet ordnet med nyt grus og fremstår nu pæn og ordent-
lig til den kommende sejlersæson med forhåbentlig mange besøgende gæstesejlere.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhard Thomsen 
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Fra 
Dansk Sejlunion 

har klubben modtaget følgende: 
 
 
Kære DS-klub, 
 

Dansk Sejlunion fylder 100 år i 2013 ! 
 
Dansk Sejlunion har i anledning af fællesskabets 100 års jubilæum udgivet en flot jubi-
læumsbog på 320 sider: 
 

”Hundrede år med sejlerglæde” 
 

Bogen blev præsenteret på Dansk Sejlunions generalforsamling den 6. april i Odense, 

hvor alle klubber og delegerede modtog en bog. 

Alle klubber, som ikke havde mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, vil i 

løbet af foråret få tilsendt en jubilæumsbog til klubbens postadresse. 

Flere bøger vil kunne købes hos DS – se nedenfor. 

 

Klubber og medlemmer kan læse mere om den flotte jubilæumsbog på DS hjemmeside, 

hvor jubilæet også har sin egen sektion: www.sejlsport.dk/100år hvor der i løbet af sæso-

nen vil komme flere informationer om 100 års jubilæet, bl.a. om Dansk Sejlunions 100 

års jubilæums receptionen i Idrættens hus den 13. juni 2013 kl. 14.00 til 17.00, hvor 

vi glæder os til at se mange klubrepræsentanter. 

 

Vi vil opfordre klubben til at sprede informationen om bogen inkl. links nedenfor til 

klubbens medlemmer via jeres hjemmeside, klubblad, nyhedsbreve m.v. 

 

Anmeldelse af bogen: 

 http://www.sejlsport.dk/sejlunionen/nyheder/2013/4/koeb-dansk-sejlunions-

jubilaeumsbog-hundrede-aar-med-sejlerglaede/ 

 

Forsmag på bogen: 

 http://www.sejlsport.dk/sejlunionen/nyheder/2013/4/faa-en-forsmag-paa-

jubilaeumsbogen/ 
 
 
          Fortsættes ... 

http://www.sejlsport.dk/100år
http://www.sejlsport.dk/sejlunionen/nyheder/2013/4/koeb-dansk-sejlunions-jubilaeumsbog-hundrede-aar-med-sejlerglaede/
http://www.sejlsport.dk/sejlunionen/nyheder/2013/4/koeb-dansk-sejlunions-jubilaeumsbog-hundrede-aar-med-sejlerglaede/
http://www.sejlsport.dk/sejlunionen/nyheder/2013/4/faa-en-forsmag-paa-jubilaeumsbogen/
http://www.sejlsport.dk/sejlunionen/nyheder/2013/4/faa-en-forsmag-paa-jubilaeumsbogen/
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Bogen sælges via DS webshop: 

 http://sejlershoppen.dk/pi/Jubilæumsbog_Dansk_Sejlunion_100_år_1895_53.aspx 

 

Vedhæftet Dansk Sejlunion 100 års jubilæumslogo i forskellige filformater, som klub-

ben meget gerne må anvende på klubbens hjemmeside (link til www.sejlsport.dk/100år), 

klubblad, nyhedsbreve, indbydelser til kapsejladser m.v. sammen med klubbens logo, 

som markering af fællesskabets 100 års jubilæum. 

 

Vi vil i løbet af foråret sende mere information om jubilæet til klubberne, ligesom I kan 

følge med på www.sejlsport.dk/100år 

 
Sejlerhilsner  
Dan 
------------------------------------------- 
Dan Ibsen 
Danish Sailing Association 
Mobile: +45 4046 8826 
Skype: danibsen 
Mail: danibsen@sejlsport.dk  
www.sejlsport.dk  
www.sejlershoppen.dk  

 
”Redaktionen” har kun haft 
gang i den her App en en-
kelt weekend. På vores lidt 
bedagede HTC har den alt 
for nemt ved at ”hænge” og 
gå ”i sort” ... 
 
GPS mæssigt ligner den 
standard Google måden at 
vise position m.v. på, det er 
OK til generel info, men 
forvent ikke at den kan er-
statte hverken papirsøkort, 
eller rigtige elektroniske 
plottere. Det er nok heller 
ikke målet med den.  
 
Når nogen har prøvet de 
ekstra funktioner, så send 
gerne et par linjer til 
E GAF ... 

http://sejlershoppen.dk/pi/Jubil%C3%A6umsbog_Dansk_Sejlunion_100_%C3%A5r_1895_53.aspx
http://www.sejlsport.dk/100år
http://www.sejlsport.dk/100år
mailto:danibsen@sejlsport.dk
wlmailhtml:www.sejlsport.dk
wlmailhtml:www.sejlershoppen.dk
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Foråret lod vente på sig 

 
Mange medlemmer kiggede langt efter godt varmt forårsvejr, da kalenderen meldte at 
Påsken var nærmede sig. 
 
Vejret havde heller ikke rigtigt været på sejlerne side, så de fleste både blev da også stå-
ende Påsken over, og presenningerne blev på for at holde sneen væk fra dækket. 
Heldigvis kom foråret, og der var fyldt med aktivitet igen, nogle gange gik det nok også 
lige stærkt nok med at få bådene i vandet, og masterne på. 
 
Der var nogen der skulle igennem en ekstra søsætning, nogle havde stadig el-kablet kob-
let til da Verner løftede båden, enkelte skulle i masten for at rette og fastspænde deres 
vindex, og nogle ventiler var ikke tætte nok så der kom tonsvis af vand i båden.  
 
En enkelt skulle prøve til 4 gange før det lykkedes at få riggen på plads, og masten på, 
og for ”nogen” var vindues reparationen desværre ikke lykkedes særligt godt, der kom 
stadig vand i båden … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Dyvig Bådelaug er hjælpen heldigvis altid nær, når der skal gives en hånd. 

Den lokale fotograf var 
på pletten: 
 
Og tro det, der manglede ikke gode råd fra de omkringstående, hverken da Jørgen skulle 
bugsere, eller da han stod og skulle betjene spillet, imens Kedde hev og sled i wiren :-) 
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Hjertestarter i Dyvig 

Fremover kan borgerne og sejler færdes 
trygt ved Dyvig Bådelaug, der netop har 
mod taget en hjertestarter fra Tryg Fonden. 
Hjertestarteren, som er en lille boks på 
væggen, bliver placeret ved indgangen til 
klubhuset, hvor den er tilgængelig hele 
døgnet. 

Hvert år bliver 3.500 mennesker i Danmark 
ramt af hjertestop uden for hospitalerne. 
Kun ca. 10 procent overlever. De minutter, 
der går, fra et menneske falder om med 
hjertestop, til ambulancen kommer, er de 
mest kritiske, og den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til 
hjertet. 

Derfor har Dyvig Bådelaug søgt om og netop 
modtaget en hjertestarter fra Tryg Fonden. Med 
hjertestarteren fulgte et kursus, hvor frivillige 
sejlere fra Bådelauget samt havnemesteren er 
blevet uddannet i hjertelungeredning, og i hvor-
dan man bruger hjertestarteren. 

Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man 
må derfor aldrig tøve med at tage den i brug. Det 
er altid bedre at gøre noget end at forholde sig 
passivt, selvom det er en uvant situation, man 
pludselig befinder sig i. 

Når hjertestarteren tændes, guider en stemme bruge-
ren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis 
hjertet ikke slår korrekt. Man  behøver dermed ikke 
forhåndskendskab til hjertestarteren. 

Derfor er det alligevel vigtigt at have et kursus i hjer-
te lunge redning, da hjerte lunge redning er en meget 
vigtig del at kunne for at redde en person med hjerte-
stop.  Tryg Fonden kommer igen til næste år, og ar-

rangerer et kursus på 2 
timer, her vil det være 
muligt at til melde sig 
når tiden nærmer sig, 
og blive undervist i 
hjerte lunge redning. 
Det ville være rigtigt godt hvis den yngre generation vil 
være med, så hold øje med opslag i Dyvig.  
        Fortsættes ... 
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De nyuddannede er: Gerda og Willy, Tove og 
Anders, Kate, Jørgen Hornshøj, Jørgen Sø-
rensen, Christian Havnemester, Sanne, Erik, 
Laila og Hans, Bente som er fader til hjerte-
starteren, og Elke som kommer fra Holm og 
arbejder på Dyvig Badehotel. 

Laila 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset var også nævnt på Radio Als’ hjemmeside 

 

- o — o — o — o - 

 
Dyvig Bådelaug 
set fra nordsiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Bodil & Ole 
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Lyd til Sankt Hans 
 

Jeg ved ikke i hvor mange år jeg har sørget for at talerne til Sankt Hans kunne høreres af 
alle, men det startede den gang Jens Christensen var pladsformand. Min opgave bestod i 
at køre ned til PA Syd og hente det lejede forstærkeranlæg, stille det op, pille det ned og 
aflevere det igen i Sønderborg. Derudover skulle jeg skrue ned for lyden under sangene, 
de år hvor der ikke var forsanger, for det var ikke altid sådan at dem der stod tæt på mi-
krofonen sang lige kønt. 
 
På et tidspunkt var vi to som var med i Holm teater der købte et anlæg magen til det 
bådelauget lejede i Sønderborg. Det stillede vi til bådelaugets rådighed mod at teatret en 
gang om året måtte låne klubhuset til et evalueringsmøde. Dengang blev Holm Sogne-
gård lejet ud til fester, så det var meget praktisk at vi ikke behøvede at booke sognegår-
den. I mellemtiden er udlejning af sognegården stoppet, så nu behøver vi ikke længere at 
låne klubhuset til vores evalueringsdag, men jeg kommer fortsat med anlæg og laver lyd. 
Det er blevet en af de opgaver jeg som medlem af bådelauget skal yde. Teatret har i mel-
lemtiden fået et nyt lydanlæg, som er fast monteret, men vi har stadig det gamle anlæg 
stående som back-up, og så længe vi har det og det fungerer, så er der også lyd til Sankt 
Hans. 
 
Jeg har altid fundet det hyggeligt at skulle sørge for lyden, selv om det ikke altid har 
været problemfrit. Min største bekymring er vejret. Jeg har altid et par store plastiksække 
klar til at trække over højtalerne, hvis der skulle blive regn. Et år hvor jeg var helt sikker 
på at det ville begynde at regne midt i det hele, havde jeg fra starten trukket sækkene ned 
over højtalerne. Jeg troede at det udelukkende ville dæmpe lyden en smule, men plastik-
ken begyndte at spille med, og det lød forskrækkeligt. Årsagen til den skrækkelige lyd 
gik først op for mig senere, så under talen prøvede jeg alle de forkerte ting for at rette op 
på den elendige lydkvalitet.  
 
Noget af det sjoveste er opstillingen af anlægget. Når jeg når frem til der hvor anlægget 
skal testes, er jeg tit omgivet af en flok unger, og de er helt vilde med at få lov til at føre 
sig frem med mikrofon, og når de så får lov at prøve, så bliver nogle alligevel for generte 
når de kan høre hvor kraftigt de går ud, medens andre giver den hele armen som rutine-
rede rockmusikere. Men det ungerne synes var mest spændende, var det år hvor ilden fra 
bålet var ved at brede sig lidt rigeligt, og jeg tog en pulverslukker fra bilen som hurtigt 
fik afgrænset ilden til der hvor den måtte være, men ungerne fik lov til at efterslukke 
med det der var tilbage i pulverslukkeren, og det var temmelig meget.  
Det meste af opstillingen er en smal sag at klare alene, men det er godt at få hjælp til at 
trække elkablerne op fra bro 5. Men da der altid sidder nogle nede ved bro 5 og varmer 
op til aftenen, så er det en smal sag at få hjælp til den opgave. Jeg kan godt lide at sørge 
for lyden, og det er en hyggelig opgave, som jeg oplever som et eksempel på at dem som 
siger ja til en frivillig opgave, samtidig siger ja til godt socialt samvær, som giver høj 
livskvalitet. 
 
Jørgen Hornshøj. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KSfXDCjYg5NUYM&tbnid=DNJIMpyBqodz5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.asound.dk%2F&ei=uGKbUZjiL4adtAaprYDwDw&bvm=bv.46751780,d.Yms&psig=AFQjCNGPhbJtlXdPmpUsTWngn-9qqEZdd
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UyYQ2xFl4AizkM&tbnid=3pEshHKgBQWEsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sjovedanskesange.dk%2FSkriv-egen-sangtekst.html&ei=wmObUc6eIMjzsgaMi4GACw&bvm=bv.46751780,d.Yms&psi
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UyYQ2xFl4AizkM&tbnid=3pEshHKgBQWEsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sjovedanskesange.dk%2FSkriv-egen-sangtekst.html&ei=wmObUc6eIMjzsgaMi4GACw&bvm=bv.46751780,d.Yms&psi
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Sponsorstøtte 
fra 

Linak, Kvickly og Tryg fonden 
 
Linak er den virksomhed som igennem årene har ydet de største sponsorbidrag til både-
laugets udvikling og position blandt sejlere i hele landet, men også sejlere uden for lan-
dets grænser nyder  godt at sponsorstøtten når de gæster Dyvig, og det gør de i stort tal. 
 
Sidste år fik vi 100 % støtte til indkøb af et nyt og større telt fra Linak. I år har vi søgt og 
fået en sponsorgave på 20.000 kr. til indkøb af nye møbler til teltet også fra Linak. I alt 
er der indkøbt nye bord og stole til 48 personer til en samlet værdi på 36.000 kr. De sid-
ste 16.000 kr. er dels rabatter og sponsorstøtte fra Kvickly i Nordborg. 
 

 

Tryg fonden har sponsoreret en ny hjertestarter til klubben. Hjertestarteren har en værdi 
af ca. 30.000 kr. og er opsat til højre for indgangsdøren til klubhuset. Sponsorstøtten var 
betinget af, at den blev opsat udendørs og at 12-14 personer vil gennemgå et kursus i 
betjening af hjertestarteren og genoplivningsteknik. Begge dele er gennemført. 
 
Sponsorstøtte er vigtig for os og vi taget det som udtryk for interesse for klubbens fort-
satte udvikling og betydning for lokalområde. 
 
Tak for det. 
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Til alle kapsejlere 

 
Benny Vikke Madsen 

 
 
 
 
 
 

Så har vi igen i år startet vores traditionsrige serie af onsdags kapsejladser, hvor første 
sejlads vil være den 15. maj. Det er jo der hvor vi for en stund kan glemme alt andet end 
at sejle – og hvad er bedre? 
 
Deltagergebyret har vi sat til kr. 200,- som de øvrige år. Og dette beløb går til vedlige-
hold af bøjer og grej, men ikke mindst til præmier der deles ud til vindere i de to løb 
efter sejladserne hver onsdag. 
 
Som noget nyt i år har vi vedtaget at udnævne en overalt vinder for sæsonen, så jo flere 
gange man deltager jo større er chancen for at vinde overalt præmien på sæsonens sidste 
sejlads. 
 
Der sejles efter vores specielle Dyvig lystal med en start på et beregnet tidspunkt (i.h.t. 
løbslisterne) og hvor vi teoretisk set skulle komme i mål på samme tid.  Med det har alle 
en god chance for at vinde deres løb.  
 
Hvis du har lyst til at deltage, og du ikke har fået din båd med på løbslisten, er du meget 
velkommen til at kontakte sejladsudvalget. Så vil vi opdatere løbslisterne. 
 
Vi har i år igen det faste hold af dommere som på meget kompetent vis sender os afsted 
i.h.t. startproceduren og tager og i mål.  
 
Til sidst, men bestemt ikke mindst, vil der efter hver sejlads være præmieuddeling  og 
hvor vores faste hold af ”madpiger” vil have kaffe og ostemadder som kan nydes over 
snakken omkring aftenens sejladsbedrifter, det skal opleves :-) 
 

Med sejlerhilsner  
Sejladsudvalget 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aVUya3b1NwUbzM&tbnid=VXGL0iStZtyd0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FS%25C3%25B8m%25C3%25A6rke&ei=JmSbUd-hGIWatQbBnICQAQ&bvm=bv.46751780,d.Yms&psi
http://www.denstoredanske.dk/Bil,_b%C3%A5d,_fly_m.m./S%C3%B8fart/Fyr-_og_vagerv%C3%A6sen,_forlis_og_redningsv%C3%A6sen/farvandsafm%C3%A6rkning
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Opti-sejler i Dyvig 
 

Rasmus Lumbye Mikkelsen 
 
 
1. danske ranglistestævne - Kolding 
 
Den første weekend i maj var jeg med 
Danmarks 100 bedste opti A sejlere i 
Kolding til det første af årets tre udtagel-
ses stævner. Det er i løbet af de næste 4 
uger man sejler sig til en plads på holde-
ne til VM, EM og NM. 
 
Vi kørte hjemmefra tidligt lørdag morgen 
– klokken var syv da vi sad i bilen. På 
traileren bagved lå min nye jolle, som jeg 
havde vasket og gjort helt klar aftenen inden. Bilen var fuld af sejlertøj og grej.  
Jeg tog på vandet i god tiden inden første start, for lige at tjekke mit sejltrim og vind 
forholdene. 

 
Første start gik lidt før middag. Jeg 
fik en god start og endte som num-
mer 5 i den sejlads. Det var rigtig 
dejligt med en super begyndelse på 
stævnet. Det blæste op i løbet af 
dagen. De næste to sejladser blev jeg 
nummer 8 og nummer 17. Da vi 
nåede til den sidste sejlads var der 
rigtig frisk vind, og jeg var efterhån-
den godt mør i lårene af at hænge. 
Det blev til en 18. plads.  
 
 
 

I land fik jeg tanket depoterne op med en stor pizza og hyggesnak med de andre sejlere. 
Pointtavlen viste en samlet 14. plads efter en fysisk anstrengende dag, og det var jeg 
super godt tilfreds med i forhold til vindstyrken der til sidst lå over 10 m/s. 
 
Søndag var vinden faldet til 4-6 m/s. Det er lige mit vejr! I sejladserne endte jeg med 
placeringer som nr. 3, 8 og 2. Jeg sluttede af med en 33. plads i sidste sejlads efter 2 me-
get drillende opkryds hvor vinden hele tiden sprang til den forkerte side, og jeg konstant 
havde valgt den forkerte banehalvdel. 
 
Da dagen var omme sagde stillingen en samlet 9. plads. Det er faktisk adgang til en billet 
til EM. Vildt!!! Vi ligger dog så tæt, at rigtig meget kan nå at ske endnu til de næste 2 
stævner. Næste udtagelsessejlads er om 14 dage i Kerteminde. Det bliver til Sail Extre-
me – nordens største jollestævne. 
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2. danske ranglistestævne - Kerteminde 'Sail Extreme' 
 
I kerteminde 14 dage efter Koldingstævnet, var der meget svag vind. Vi fik 3 starter på 
hele stævnet, men alle sejladser blev afblæst, da vinden løjede til under 2 m/s. I mange 
timer lå vi på en spejlblank kerteminde Bugt, og hyggede med chokoladebar, madpakker 
og lidt kølig vand. Jeg holdt derfor min samlede 9. plads på ranglisten. 
 

 
1. stævne i sydkredsen - Flensborg 
 
Den 24.-25- maj var jeg til det første af de 
lokale Sønderjysk Open stævner i Flens-
borg. Vi havde godt vejr og vi nåede 8 sej-
ladser. Lørdag blæste det ca.4 m/s og søn-
dag op imod 9m/s.  
 
Det var et rigtigt sjovt stævne fordi vi alle 
kendte hinanden. Jeg fik en førsteplads for 
optimist A sejlerne med 6 førstepladser og 2 
andenpladser, som jeg kunne trække fra. 
Jeg synes jeg blev bedre til starter og fik 
bedre styr på trimmet. Så et godt stævne!  :-
) 
 
Det sidste af de tre udtagelses stævner skal 
sejles første weekend i juni og det er her det 
bliver afgjort, hvem der kommer til VM 
EM og NM. Det ser jeg frem til. 
 

 
 

- o — o — o — o - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flot aftensvejr. 
 
Varnæs rundes i let nordlig 
brise. 
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Kalvø 
Vikingeskib søsættes 

 
Lørdag d. 27 april blev det nybyggede vikingeskib søsat i Kalvø havn. 

Der var marked på havnen, og der var opsat forskellige boder hvor man kunne købe for-
skellige ting, bl.a. pølser, Pulled Pork og fadøl. 
 
Der var fantastisk mange mennesker på den lille ø hele dagen, på trods af kulde og en 
del blæst. Sidst på eftermiddagen kom en kæmpe kran og med en del besvær kom skibet 
i vandet. 

 

 

 

 

 

Hanne og Christian 
 
Pulled Pork: 

 
 
 
 
 
 

”Nakkesteg Der Smelter På Tungen ...” 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://piskeriset.ter.dk/wp-content/uploads/2011/07/pulledpork31.jpg&imgrefurl=http://piskeriset.dk/2010/08/22/pulled-pork/&h=488&w=650&sz=98&tbnid=Xo8mgFHtG6EzQM:&tbnh=103&tbnw=137&zoom=1&usg=__RdbtAbWbL-icLuxUxPpwag20
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Kajakklubben 

Jimmi Astrup 

Undervisning af nye medlemmer startet, interesserede opfordres til at møde os ved van-
det i Dyvig mandag og onsdag kl. 18.30 

Vi kan kontaktes på:  instruktor@nordalskajakklub.dk 
Se også:   http://nordalskajakklub.dk 
 
Den 1. maj afholdt vi en intro aften i klubhuset, hvor der mødte 13 nye potentielle med-
lemmer op, så vi har fået en flyvende start i kajak klubben. 
 
Vi er også begyndt for første gang at ro med børn i følge med en forældre, kravet for 
deltagelse er at man kan svømme 300 m.  

  

- o — o — o — o - 
 
 

Gør det selv 
 
Naverens vinduer har altid drillet, de har været taget ud og der er blevet lagt silikone i 
kanterne, gentagne gange gennem årene, men det har desværre ikke holdt tæt mere end 
et par sæsoner. 
 
Under klargøringen var der et af de andre medlemmer, Henrik, der så årets forsøg på 
tætning, og det så ikke helt færdigt ud. Hans anbefaling var at få en glarmester til at pak-
ke vinduerne om, det fik han gjort tidligere, og resultatet var blevet godt. 
 
Vi fulgte rådet, og resultatet på Naveren ser ærligt talt noget bedre ud end de vi selv præ-
sterede, så krydser vi fingre for at det holder tæt :-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andy 

mailto:instruktor@nordalskajakklub.dk
http://nordalskajakklub.dk
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Brian Aasted 
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Udvalg fortsat 

Kapsejlads udvalg 
Benny Vikke Madsen                 
Tlf. 7445 2336          
Mail: madsen.fam@bbsyd.dk 

 
Kent Münch                               
Tlf. 4920 3224  
Mob. 2343 2770          
Mail: kent@mynch.dk 

Thomas Fønsskov Jakobsen      
Tlf. 2634 2225           
Mail: TFJ@live.dk 

Willy Sahl                                   
Tlf. 7445 3312           
Mail: sahl@post10.tele.dk 

Bjarne Jepsen                           
Tlf. 7445 2161          
Mail: bjarnejepsen@hotmail.com 

 

Støtteforeningen "Knobet" 
Edith Nielsen 
Tlf. 7445 8081 
 

 
Inge Skov Pedersen 
Tlf. 7445 1090 

Jytte Thomsen 
Tlf. 7445 3783 

 

Festudvalg 
Gerda Sahl 
Tlf. 7445 3312 
Mail: sahl@post10.tele.dk 

  
Doris Harvest 
Skovtoften 11, 6430 Nordborg 
Tlf. 2173 8516 

Webmaster 
Lejf Møller 
Tlf. 2140 8186 
Mail: dyvig@spiler.dk 
Hjemmeside: www.db-dyvig.dk 

Kajakafdelingen 
Jimmi Astrup 
Mail: Formand@Nordalskajakklub.dk 
Hjemmeside: www.nordalskajakklub.dk 

Klubbladet E GAF 
Elsebeth og Andy Schøn 
Kastanievej 11, 6430 Nordborg 
Tlf. 7449 1401 
Mail: els_as@tiscali.dk 
 
 

 
Bladets mail: 
Mail: egafdyvig@gmail.com 

 

mailto:madsen.fam@mail.dk
mailto:TFJ@live.dk
mailto:sahl@post10.tele.dk
mailto:bjarnejepsen@hotmail.com
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Afsender: 
E GAF, redaktionen 
Elsebeth og Andy Schøn 
Kastanievej 11 
6430 Nordborg 

Deadline for næste nummer: 
31. juli 2013 

ISBN 1603-8991   32. årgang 

Vi du have E GAF pr. mail ? 
 
Der er mulighed for at få bladet sendt pr. mail i 
PDF format. 
Du kan vælge udelukkende at få det pr. mail, eller 
både i papirform og pr. mail. 
 
Send venligst redaktionen en 
mail, hvis PDF version pr. mail 
ønskes tilsendt. 
 
Bladet kan desuden læses på 
vores hjemmeside: 

Forårsstemning i Dyvig 

    Vores nye logo: 


