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Klub og Bådelaug 

Formand 
Willy Sahl 
Arnbjergvej 18 . 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 33 12 
E-mail: sahl@post10.tele.dk 

Kasserer 
Bjarne Jepsen 
Nyvej 10. 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 21 61 
Email: bjarnejepsen@hotmail.com 

Sekretær 
Lejf Møller 
Præstegårdsvej 2 · 6430 Nordborg 
Tlf. 21408186 
E-mail: Dyvig@spiler.dk 

Havneformand 
Erik Petz  
Færgevej 42, 6430 Nordborg  
Tlf.: 60405358  
E-mail: petz@sonfor.dk  

Broformand 
Anders Bruun 
Ellehave 4· 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 33 96 
E-mail: skottie@bssyd.dk 

Klubhusinspektør 
Lise Nielsen 
Mellemvej 1 . 6430 Nordborg 
Tlf. 24927883 
E-mail: LiseN38@live.dk 

Pladsformand 
Jørgen Ellegård 
Møllegade 39. 6430 Nordborg 
Tlf. 22 12 33 57 
E-mail: NB26@io.dk 

Materialeforvalter 
Ebbe Enøe 
Th.Brorsensvej 80, 2.tv 
6430 Nordborg 
Tlf. 74425665 
Email: eeno@sonderborg.dk 

Juniorafdelingen 
 
 
Juniorleder: 
Jannie Sølyst Jansen 
Poppelvej 7 Havnbjerg 
6430  Nordborg 
Tlf. 74452744 
 
 
 
Kasserer: 
Anette Krogh 
Skovhaven 1 
6430  Nordborg 
Tlf. 74490090 

Klubhuset       Tlf. 90 90 07 17 

Bestyrelsen 

Udvalg 

Bestyrelsen fortsat 

Udvalg fortsættes bagest  
i bladet 

Havnemester 

Christian Strojek 
Tlf. 27 51 80 33 
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Hvor er formandens side ? 

Redaktionen tror at 
formanden ønsker 
os alle en Glædelig 
jul og et Godt nytår 
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  Dette er et ophalingsudstyr? 
Ka også bruges til at søsætte kabler med. 
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    Dyvig Spanien 
 
Besætning: Peter og Ib. 
Jeg fik overtalt IB (det  tog 1 min) at tage med på sejltur til Spanien i min ny erhver-
vede Norlin37. Vi var spændte og glædede os. Et par dage inden afrejsen meldte 
endnu en gast sig til turen. Jeg takkede dog nej da nu afrejsen var så tæt på som 
den var. 
Nå men vi kom afsted i forrygende tempo med en frisk vind fra vest. Ikke det værste 
når man skal ned til Kiel. Første nat blev i en sø inde i kanalen og den næste dag 
nåede vi ud på den anden side sammen med en dansk ene sejler i en x-båd. Vi hav-
de erfaret at VHF'en ikke fungerede så vi skulle anskaffe os en ny. Dæleme om ikke 
danskeren havde en ekstra liggende ombord. Det blev til en rask handel.  

Og så om natten skete det 
utrolige. Vinden havde 
været i vest så længe som 
man kunne huske, og det 
havde været meget i mine 
tanker hvordan vi skulle 
komme ud i Nordsøen. 
Dette er ikke sjovt i ve-
stenvind, slet ikke. Men for 
pokker om ikke vinden går 
i øst lige om natten som vi 
skal afsted næste dag. 
Helt utroligt.  Så vi nød en 
pragtfuld sejlads ned forbi 
Holland hvor vi mødte 
mange sejlere. Måske 
skulle vi have lagt mærke 
til at der på anden nat IN-
GEN sejlere var at se. 

Men det gjorde vi ikke. Vi fandt senere ud af at folk hører vejrudsigter på disse kan-
ter og havde vi gjort det havde vi vist at et torden vejr var på vej. Nøj sikke det blev 
uvejr. Det tordnede og lynede i et væk og vinden var jeg vild og fra totalt skiftende 
retninger. Vi endte med et rebet klods skødet storsejl og motor. Så kunne vinden 
gøre hvad den ville. Det varede snart hele natten så vi var godt møre og søgte havn 
i Belgien næste dag. 
Mærkedag på det gode skib "Milla". 
Vi fik hvilet ud og så gik turen videre i dejligt vejr forbi Frankig. IB fik en SMS fra 
præsidenten som bød velkommen men det kunne han godt have sparet sig for vi gik 
ikke i land. Over kanalen gik det til England. Jamen det gik så fint. 6 dage efter afrej-
se sejlede vi langs Englands sydkyst. Her blev vi modtaget af den fineste havneme-
ster vi i vores liv havde set så nu fik vi brug for vores kamera. Det var det første bil-
lede vi tog på turen og det sagde i til ham. "Nu har vi sejlet helt fra Danmark og du er 
det første interessante vi har set", sagde vi. Det grinte de meget af. 
Og så bekendtgjorde IB at vores medbragte flaske vin skulle åbnes. " Det er første 
gang i 62 år at jeg er i England", var anledningen. 

Ib, havnemesteren i Pool og mig. 
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En anden lille pudsighed skete. Jeg stod på broen at snakkede med en ung mand. 
Ordene faldt således: 
"Sig mig er det ikke et Aries vindror du har?" 
"Jo" 
"Er det den nye model eller den gamle. For de har vist ændret designet.” 
"Hmm, du behøver ikke sige "de", bare sig "du"" 
"Hva´?" 
"Det er mig der producerer Aries nu." 
Da vi havde grinet færdigt af dette, og fik snakket vidste han sørme at jeg havde 
sejlet i en GD28 der hed Stella. Jo jo, vi holmboer er skam kendte, også i udlan-

det ... 
 
De fransk-
mænd de 
franskmænd. 
I særdeles mild 
vind sejlede vi 
således sydpå 
næste dag. 
Hen på efter-
middagen kom 
en passende 
vind for os og 
den holdt hele 
natten. Vi skul-
le krydse den 
trafikerede ka-
nal med dens 
trafik zoner 
men det gik fint 
bortset fra et 
enkelt skib. Det 

var som om det havde sat farten ned for at lade os passere men det gik så uheldigt 
at vi nærmede os hinanden i tæt ved kollisions kurs. Jeg kaldte ham på radioen og 
spurte ham om han havde et problem med os for så ville vi da gerne ændre kurs. 
"Nej nej, tag jer ikke af mig" var svaret og langt tid efter kunne vi se ham tøffe afsted 
med 4 knob, mærkeligt. 
Dagen efter kom vi så ned til den franske kyst (igen).  Vi havde brugt godt af diese-
len så vi var i vildrede om vi skulle ind og tanke.  Vi blev enige om at prøve at få en 
vejr udsigt og hvis der kom vind, ville vi sejle videre over Biscayen. Så jeg kalde 
Brest kystvagt og fik også fat i dem. Men nej, de havde ingen vejrudsigt over Biscay-
en de næste dage (det tager omkring 5 minutter få en udsigt på internettet og dette 
var kystvagten!). Nå men om jeg så kunne bede om en lokal 3 eller 5 døgns udsigt. 
Det havde han heller ikke, han kunne give mig en lokal 12 timers udsigt. Den fik jeg 
(men den kunne jeg jo bare kigge op i himlen for at få) og så opgav jeg pos og 
spurgte hvor vi nærmest 

Dette billede beder vi specielt Christian Strojek 
at lægge mærke til. Så flot kan det gøres! 
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Biscayen. 
Vind var der ikke så vi gik for motor. Jeg kan huske fra før at det er i vindstille man 
ser dyrene i havet. Jeg blev godt nok overrasket over arten af det første jeg så. En 
kæmpe stor skildpadde. Den var vel en meter fra for til agter og halsen var arms tyk. 

Ja der kan man ba-
re se. 
Men ak og ve. Så 
kom der vind. Alt for 
meget vind og oven 
i købet i næsen. Vi 
havde jo været hel-
dige hidtil så vi blev 
enige om ikke at 
klage os. Desuden 
skal man regne med 
at Biscayen opkræ-
ver en afgift for 
overfarten. Hele 
natten, næste dag, 
og dæleme næste 
nat også. Mellem 15 
og 20 m/sek. Her 
kunne jeg mærke 
en forskel på Stella 

(GD28) og så den nye større båd - og jeg må sige at det var til Stellas fordel. For-
skellen var farten. Vi gik 6 knob for helt små sejl. Stella ville have gået 4. Dette er 
temmeligt væsentligt nar man har 2-3 meter skrap sø mod. Jo vi kom da afsted men 

særligt behageligt var 
det ikke. Og da det 
andet døgn i blæse-
vejr begyndte at gå 
på hæld, ja så klage-
de vi os altså. Men alt 
har en ende og vi 
anløb Nord Spanien 
1 1/2 uge efter at ha-
ve afsejlet fra Dyvig. 
Ikke ilde. Men jeg 
gætter dog på at skal 
jeg have Ib med en 
anden gang, vil det 
tage noget længere 
tid at overtale ham.  
 
 

Ib til rors efter mange 
timers dårligt vejr. 

Endelig Spanien. 
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AFRIGGERFEST I DB 
5 NOVEMBER 2011 

Efter sædvane blev der afholdt afriggerfest i Dyvig Bådelaugs klubhus for at mar-
kere sæsonens afslutning. 
Fremmødet var pænt, ca. 40 personer deltog så vidt jeg kunne tælle på et tidligt 
tidspunkt, senere blev det sværere.  

Vi havde harmonika-
musik fremført af vo-
res faste musiker og 
når han holdt pause 
trådte Lise og Nikolaj 
til med dobbelt harmo-
nikaspil. 
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Så der var både ”taffelmusik” og masser af musik til dansen senere. 
Formanden sagde et par ord til indledning, hvor han glædede sig over at der var så 
god tilslutning. 
Undervejs var der en konkurrence om hvor godt man kendte DB’s historie og der var 
generelt et rimeligt kendskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemningen var høj fra starten så festen blev en succes, ikke mindst på grund af at 
festudvalget ved Gerda og Bente havde lagt et stort stykke arbejde i at gøre omgivel-
serne så festlige som muligt med en flot borddækning o.s.v.                          

FML 
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Standerstrygning 
29 oktober 2011 

 
Standerstrygningen foregik om eftermiddagen efter den sidste officielle optag-
ningsdag, og dermed var sejlsæsonen 2011 slut. 

 
 
Der var mødt en talrig skare op selvom, som 
det fremgår af billederne ikke var det bedste 
vejr, til at overvære begivenheden og forman-
den holdt en tale hvor han gjorde status over 
den forgangne sæson. 
 
 
I modsætning til hvad man havde hørt og ople-
vet fra og i andre havne har vi haft en god som-
mer med mange gæstesejlere og årsagen kan 
sikkert findes i de gode forhold der efterhånden 
forefindes i Dyvig med havnebrugs,  
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grillplads med optænding i juli måned og dieselsalg. Det har heller ikke skadet os at 
vi blev valgt til årets havn i 2010! Desuden skal havnemesteren også have ros for 
sin indsats, som er blevet påskønnet af mange af gæsterne. 
(Jeg tror også at det nye badehotel gør stedet mere attraktiv. Red). 
Formanden kom også ind på, at dermed er der ikke ting som skal gøres for at vedli-
geholde og forbedre havn og faciliteter, bl.a. skal der nyt tag på masteskuret og nyt 
hegn ved grillpladsen. 
 
Herefter blev standeren strøget og efter hurra’erne gav klubben en øl/vand og pøl-
ser. 
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Husk Husk 2012 
 
Pinsetur d. 26.maj 2012 til d. 28. maj 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubtur d.16. juni 2012 til d. 17.juni 2012 
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Året der g
ik i b

ille
der 
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FEST udvalg 
 
Bente Hansen 
Tlf. 74 45 08 69 
E-mail: j.j.hansen@privat.dk 
 
Gerda Sahl 
Tlf. 74 45 33 12 
E-mail: sahl@post10.tele.dk 

Udvalg fortsat 

Sejlads udvalg 
 
Benny Vikke Madsen                 
 74452336          
 madsen.fam@mail.dk 
Thomas Fønsskov Jakobsen      
 26342225           
TFJ@live.dk 
Bjarne Jepsen                           
 74452161          
 bjarnejepsen@hotmail.com 
Kent Münch                               
 49203224           
kwm@tdcadsl.dk 
Willy Sahl                                   
74453312           
sahl@post10.tele.dk 

 
Klubblad udvalg (E Gaf) 
 
Laila Christensen 
Rugløkke 11 
6430 Nordborg 
TYlf. 51 88 24 46 
E-mail: hjalle@drake.dk 
 
Frederik Lambertsen 
Skovvej 6 · 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 09 47 
E-mail: fr.lamb@mail.dk 
 
Niels-Ole Harvest 
Tlf. 74 45 30 62 
E-mail: no.harvest@mail.dk 
 
Hanne Christiansen 
Solbærvej 7 
6430 Nordborg 
E-mail: chr.chr7@gmail.com 
Tlf.: 22409046 
 
Jenny Lücking 
Tlf. 74 45 07 07 
E-mail: arnelucking@petersen.mail.dk 

Støtteforeningen "Knobet" 
 
Edith Nielsen · Tlf. 74 45 80 81 
Inge Skov Pedersen · Tlf. 74 45 10 90 
Jytte Thomsen · Tlf. 74 45 37 83 

Webmaster 
 
Lejf Møller 
Tlf. 21408186 
E-mail: dyvig@spiler.dk 
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