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Redaktionen tror at 
formanden ønsker 
os alle en Glædelig 
jul og et Godt nytår 

   Forårsaktiviteter 
 

Der var lidt koldt og det blæste lidt, men trods det var der alligevel over 20, såvel med-

lemmer som pårørende der mødte op lørdag den 12. maj og deltog i oprydningen ved 

bådelauget i Dyvig. Med så mange deltagere gik det hurtigt med oprydningen og før 

formiddagen var forbi kunne vi mødes i teltet og få den velfortjente pølse og øl, som en 

beskeden tak for indsatsen. Ser du alligevel et stykke papir, plast eller en tom dåse ligge 

og flyde, så saml det op. På den måde kan vi alle være med til at holde pladsen ren og 

ryddeligt. 

Som mange sikkert også har bemærket, så er der blevet ryddet op på en del af arealet 

uden for bådelauget. Arealet som tidligere var kommunalt ejet er blevet solgt og Gravers 

har overtaget en del af arealet, som han og Ivy her i foråret har fået sat pænt i stand. Det 

har pyntet og tak for det, nu mangler vi bare, at kommunen vedligeholder  p. pladsen, så 

vi undgår at pladsen springer i skov.  

 

Mange har bedt mig bringe en henstilling om at benytte toiletterne frem for bare at stille 

sig hen på grillpladsen og lade sit vand der. Det gør jeg gerne og det er vel et helt almin-

delig hensyn at tage til sine medborgere.  

Kapsejladsudvalget holdt opstartsmøde den 25. april og det ser ud til at der igen bliver 

god tilslutning til onsdagssejladsen. Dommerbådene er på plads og tak til dem, for uden 

deres hjælp blev kapsejladsen ikke til noget. Onsdagspigerne er også givet tilsagn, så 

såvel sejlere, gaster og dommerbådsbesætning kan se frem til hyggen over en kop kaffe, 

oste/pålægsmad i klubhuset efter sejladsen. Deltagerprisen er 200 kr. for sæsonen og 

vinder  man løbet får man en flaske vin. 

Den 2. maj havde vi inviteret Jørgen Farre fra Aabenrå til at lave et sikkerhedseftersyn af 

oppustelige redningsveste. Rigtig mange tog imod tilbuddet om at få redningsvestene 

efterset. Kulsyrepatroner blev vejet og udskiftet, hvis de havde tabt i vægt, de små tablet-

ter som bliver opløst når de bliver våd og dermed udløser kulsyrepatronen blev udskiftet, 

og endelig benyttede mange sig af at få redningsvestene oppustet for at se om de kunne 

holde luft og dermed stadig være en sikker redningsvest. 

En lille nyhed har sneget sig ind på KRAK’s søgetjeneste På kortsiden er søkort blevet 

tilføjet, så man hele tiden kan være opdateret med hvilke ændringer der sker, især med 

inddragelse og eventuelle nye bøjer. Søkortet er et samarbejde med kort og matrikelsty-

relsen og er derfor altid ajourført, men de kan naturligvis ikke bruges til at navigere ef-

ter. 

 

Du kan også få vejr applikationer til smartphone. Søg i App Store efter sejlsikkert. Med 

sejlSikker App kan du tjekke strøm- og vindforhold på havet og få information om UV-

index, farvandsvarsler og skydeøvelser. Desuden får du et kort med position og dyna-

misk zoom. 

 

Sommeren står for døren og bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sejlersæson. 
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Søkort på Krak 
Krak har udvidet søgetjenesten til at om-

fatte søkort. Det kan dog ikke bruges til 

navigation, idet der ikke er længde og 

breddegrader på kortet, men da kortet 

vises i samarbejde med Kort og Matri-

kelstyrelsen, er det altid ajourført med de 

seneste ændringer i udlægning af ind-

dragninger af bøjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info på App 
SejlSikkert App er udviklet af TrygFonden i samarbejde med Søfartsstyrelsen, søspor-

tens Sikkerhedsråd, DMI og Forsvaret. App’en giver dig mobil adgang til de seneste 

prognoser for vind, strøm og UV-stråling. App’en viser også aktuelle skydeøvelser og 

farvandsadvarsler. Informationen vises på et kortmed position og dynamisk zoom. 

 

 

 

 

 

       Nyt fra Havnemesteren 
Vi kan nu handle direkte med watski. Det vil sigeat i nu kan spare ca.30 % på bundma-

ling og alleandre plejeprodukter til båden. Det samme gælder zinkanoder og alle andre 

ting som skal bruges til båden. I kan bare komme op til havnekontoret og bestille det, og 

hvis det er noget der haster skal i bare have det bestilt inden kl. 11.såhar vi det næste 

dag. 

Mvh 

Havnemesteren 
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Strømforbrug 
Strømforbruget er en af de poster der belaster regnskabet med store udgifter, derfor skal 

det bruges med omtanke og uden unødigt forbrug. Selv om vi har lavet forbrugsaftaler, 

så gives der ingen rabat på afgifterne. En opgørelse over årets første 4 måneder viser et 

forbrug på i alt 16531 kWh. 

 

Januar måned 1528 kWh. med et gennemsnitligt dagsforbrug på 49 kWh. 

Februar måned 3206 kWh. med et gennemsnitligt dagsforbrug på 110 kWh. 

Marts måned 4764 kWh. med et gennemsnitligt dagsforbrug på 153 kWh. 

April måned 7033 kWh. med et gennemsnitligt dagsforbrug på 234 kWh. 
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Pinsetræf i Dyvig 
Det var et helt fantastisk pinsevejr i år og mange sejlere fandt vej til Dyvig. Faktisk var 

der så mange både, at der slet ikke var plads til dem alle og mange måtte derfor ligge for 

anker og nyde pinsen i bugten. Det foreløbige skøn lyder på 250 besøgende både og der 

var også fyldt helt op over ved kroen. Klubhus, alle bænker og borde var i brug og man-

ge sad bare på græsset med deres grill. 
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Dansk Bavaria klub er blevet 10 år gammel. 
Ivy og jeg deltog i dagene 17. til 20. maj 2012 i Dansk Bavaria klub,s  10 år jubilæums 

træf, der blev holdt i Fregathavnen i Ebeltoft. 

Vi sejlede fra Dyvig søndag den 13. maj om formiddagen. Vejrudsigten for de næste 

dage var ikke så gun-

stig, så vi havde beslut-

tet at dele sejlturen og i 

flere sejldage. 

Kommet uden for 

Stegs Vig viste det sig 

imidlertid, at vi kunne 

få en rigtig god- og 

frisk sejlads nordpå 

med en frisk vestlig 

vind. Det var 

”hundekoldt” men da 

vi var godt klædt på og 

vinden holdt sig i det 

vestlige hjørne hele 

dagen, ja så blev sejltu-

ren noget længere end 

det egentlig var menin-

gen. 

Vi sejlede til Mårup / Samsø, hvortil vi ankom hen sidst på eftermiddagen efter en sejltur 

på 77 sm.  

Den næste dag, mandag, havde vinden yderligere tiltaget, men samtidig drejet noget mod 

sydvest. Vi for-

lod Mårup efter 

frokosttid, hvor 

det blæste mel-

lem 11- og 13 m/

s. og fik en rigtig 

fin sejlads de 

sidste 22 sm til 

Ebeltoft. Vores 

gennemsnitsfart 

for genoa alene 

var 8,2 kt. Det 

var faktisk rigtig 

sjovt, men var 

også den dag 

rigtig glade for 

vores gode sejl-

dragter. 
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Ved vores ankomst var der allerede ankommet 4 Bavaria både. 

Hvad vi ikke vidste var, at der om tirsdagen, den 15. maj, var stor festivitas omkrig Fre-

gatten Jylland, da det d.d. var 150 år siden fregatten fik sin første kommandostanderhejs-

ning. Samtidig fik ”skibet” overdraget sin oprindelige dampbarkasse efter afslutningen 

på tre års restuarering-

sarbejde i Ebeltoft. 

Til denne dampbarkas-

se (nr. 30) knytter sig 

en meget interessant 

historie, men meget 

kort fortalt er dette det 

eneste tilbageværende 

eksemplar af det dan-

ske søværns dampbar-

kasser fra 1800-tallet, 

af de i alt 33 fartøjer, 

der blev lavet.. 

Dampbarkasse nr. 30 

blev ved lidt af en til-

fældighed fundet i Vej-

le som lystbåd under 

navnet ”Boblebu” 

Oprindelig var damp-

barkassen forsynet med en  2 cyl. dampmaskine, der ved 485 rpm. ydede ca. 25 HK, 

hvilket kunne give den en fart på ca. 8,33 kt. 

Den oprindelige dampmaskine eksisterede ikke mere, men gennem flere forskellige ka-

naler kom man i kontakt med den nu 91 årige englænder, Peter Hollins, der kunne frem-

skaffe en dampmaskine der næsten var identisk med den oprindelige maskine.  

Den færdigrestaure-

rede dampbarkasser 

blev søsat under stor 

festivitas med bl.a 

deltagelse af søvær-

nets tamborkorps, 

masser af kanoskud 

fra Fregatten og ydre 

bastion og pølser 

med øl til alle besø-

gende, selvfølgelig 

serveret på Fregat-

tens nedre kanon-

dæk. 

Det blev en rigtig fin 

og oplevelsesrig dag. 
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Onsdag fik vi så til at gå med bytur mm, og hen over dagen begyndte flere Bava-
ria både at ankomme.  
Torsdag – 
Kristihimmel-
fartsdag – an-
kom rigtig 
mange både. 
Der blæste 
fortsat en frisk 
til hård vind 
omkring vest, 
så det kneb 
lidt for sjæl-
lænderne at 
nå frem. 
De sidste bå-
de ankom så i 
løbet af fredag 
formiddag, og 
da alle var 
nået frem var 
der kommet i 
alt 58 både. Der var tilmeldt 76 både, men de sidste opgav at nå frem på grund 
af hårdt vejr. De kom i stedet for frem i bil, så vi til festmiddagen fredag aften i 
restaurant Ebeltoft strand var i alt 178 feststemte personer. En rigtig fin aften 
med god mad, drikkevarer ad libitum, underholding, musik og dans. 
For vores vedkommende sluttede festen kl. ca. 0200 efter natmaden. 

Lørdag forlod 
de første bå-
de atter Ebel-
toft, og de 
sidste sejlede 
hjemad igen 
om sønda-
gen. 
Vi sejlede 
søndag til 
Juelsminde, 
mandag til 
Årø og tirs-
dag det sidste 
stykke hjem 
til Dyvig. 
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Var sejlturen til Ebeltoft frisk og kold, fik vi til gengæld en rigtig fin sejlads hejmo-
ver. Vinden var gået i N-NØ – svag til jævn og så var det meget pludselig blevet 
sommer, så vi fik en rigtig dejlig tur hjemover. 
Og hvad laver vi 
Bavaria folk så på 
sådan et træf. 
Én af de helt store 
temaer er jo det 
sociale samvær – 
Mange venskaber 
bestyrkes og nye 
venskaber opstår 
omkring interes-
sen for vores bå-
de. 
Programmet var 
ellers: Torsdag kl. 
1800 var den sto-
re gril klar til afbe-
nyttelse og efter-
følgende fælles-
spisning, musi-
kalsk underhol-
ding/fællessang  med Århus hamonikaorkester.på fregattens nedre kanaondæk. 
Fredag kl. 1000 var der standerhejsning af vores Bavaria stander på ydre basta-
tion med bromøde og en lille forfriskning. 
Kl. 1100 blev der afholdt stumpemarked på pladsen ved fregathavnen. Alle kun-
ne medbringe og sælge tiloversblevne ”stumper” og vores importør, Michael 
Floor, kom med en stor sættevogn fyldt med div. Udstyr fra Palby, ligesom han 
udstillede 2 nye både – en 36 og en 40 fods. Der var godt gang i omsætningen 
både blandt deltagerne indbyrdes og hos Michael.  
Kl. 1430 var der et foredrag 
ved direktøren for fregat-
ten. Det foregik i museets 
auditorium, hvor han i et 
par timer fortalte meget 
deltaljeret hele historien 
omkring Fregatten Jylland. 
Mellem kl. 1600 og 1800 
var der romsmagning på 
fregatten. Vi smagte for 
forskellige slags rom, alt 
fremstillet af rørsukker. No-
get smagte rigtig godt, an-
det knap så god, i hvert 
fald efter min smag. 
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Lørdag kl. 1000 igen bromøde med en forfriskning på ydre bastation. Derefter 
byrundtur og besøg på glasmuseet, og kl. 1800 var grillen atter klar til sidste af-
tens fællesspisning, social samvær og hamonikamusik med fællessang på ka-
nondækket. 
Denne aften 
blev musikken 
leveret af nog-
le spillende 
klubmedlem-
mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag kl. 
1000 blev vo-
res klubstan-
der atter halet ned og med en lille afskedsforfriskning sagde vi alle tak for denne 
gang. 
Vi havde nogle 
rigtig dejlige 
dage i Ebeltoft. 
Vi havde under 
hele træffet fri 
og uhindret 
adgang til fre-
gatten, museet 
og området 
omkring fregat-
ten, så mere 
maritime og 
historiske ram-
mer kan man 
næppe forestil-
le sig til et  10 
års jubilæums 
klubtræf i en 
sejlklub. 
Ivy og Gravers. 



 13 

 
   Oprydning i Dyvig 

D. 12 maj var der fælles oprydning i bådelauget. Der var en hel del der var mødt 
en hel del mennesker op på trods 
af det kolde og blæsende vejr. Det 
gik hurtigt med at få ryddet op på 
hele området. Da vi var færdige og 
det hele så pænt ud fik vi alle sam-
men grillpølser der var lavet og 
tilberedt af Jørgen fra Holm pølser. 
Der var også en øl eller vand til 
alle. Det var en hyggelig formiddag 
så mød op næste år og vær med. 

Ref. Hanne  
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  En stor tak fra kajakklubben 
 

Som de fleste ved, valgte Dyvig Bådelaug at overtage Nordals kajak klub i 2011, med 

dens aktiver og udstyr. Udstyret der består af 11 kajakker en del pagajer og veste, samt 

en container til opbevaring. 

 

Jeg har fået fortalt, at klubbens udspring kommer fra en mødregruppe, hvor nogle nybag-

te mødre i 2004 sad og snakkede om, at det nu ville være rart hvis de kunne bibeholde 

deres elskede sport kajak roning, og gerne på Nordals. Denne samtale medførte så, at de 

blev enig om at starte Nordals Kajakklub. 

 

Med hjælp fra omkringliggende klubber og fonde, fik de startet Nordals Kajakklub, som 

fik lov til at have til huse i Dyvig Bådelaugs masteskur i sommermånederne. 

 

Siden har vi arbejdet på, at få rammerne stablet på benene for klubben – Nogle klubfaci-

liteter hvor vi kunne have udstyr liggende og kan mødes om vores fælles kajaksport på 

motionsplan. Vores ønske har hele tiden været Dyvig, hvor farvandet er perfekt til kajak-

roning. 

Med et forslag om at etablere kajakaktiviteterne under Dyvig Bådelaug, kunne vi se for-

delen ved at få lov til at blive hvor vi har været fra starten, og hvor vi altid har følt os 

velkommen, og så oven i købet med de perfekte rammer, som Dyvig byder på. 

I 2011, på Dyvig Bådelagus generalforsamlingen blev vi så optaget som Kajakudvalget 

under Dyvig Bådelaug. 

 

Vi er derfor nu blevet en del af det store fællesskab, hvor vi har meget at byde på, som 

hjælp til vedligeholdelse af det dejlige område i Dyvig, der er omkranset af det dejlige 

farvand og den smukke natur.  

 

Aftalen indebære også, at alle medlemmer af Dyvig Bådelaug kan deltage i sporten gra-

tis. Det foregår ved at man melder sig ind i kajakudvalget på mail: instruk-

tøk@nordalskajakklub.dk eller på hjemmesiden nordalskajakklub.dk  

Her vil i kunne blive optaget på et frironingskursus, som foregår en til to aftner om ugen. 

Når kurset er gennemført kan man få en nøgle til containeren og ro når man vil.  

Vi starter 1. maj. 

 

Jeg vil gerne på klubbens vegne sige Tak 

for den gode modtagelse, og vi i kajak-

udvalget ser frem til et rigtig godt samar-

bejde. 

 

Jimmy Astrup 

mailto:instruktøk@nordalskajakklub.dk
mailto:instruktøk@nordalskajakklub.dk
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Nye skraldcontainere 
Genbrug er sagen. Om det er baggrunden for, at kommunen har sat genbrugscontainere 

op hos os ved ikke ret meget om. Uden forudgående varsel kom der en lastbil og læssede 

fire containere af på pladsen, så nu står de der. Containerne bliver tømt hver 14. dag. Har 

du genbrugsaffald der stammer fra havneaktiviteter, så opfordrer vi til at bruge contai-

nerne, så vi også giver vores bidrag til genbrugstanken. 

 

Sankt Hans fest 

I Dyvig Bådelaug 
 
I år vil vi igen fejre Sankt Hans aften med fællesspisning, bål og båltaler.  Fællesspisnin-

gen starter kl. 18.30 og det er Jørgen Ellegaard fra Holm Pølser der tager sig af det. Me-

nuen bliver kartoffelsalat, grøn salat, 1. grillstegt nakkekotelet, 1. ringriderpølse.  

 
 

Pris for mad………… kr. 65.00  Båltalen holdes i år af  direktør for   

1. fl. Vin……………….kr. 65.00  Museum Sønderjylland Orla Madsen. 

1. glas vin…………….kr. 20.00  Bålet tændes kl. 21.00. 

1. øl…………………….kr. 10.00    

1. sodavand…………..kr. 10.00       

                                                                                        



16  

 

   Pinsetur 2012 til Kalvø. 

 
De fleste sejlede op til Kalvø fredag. 

Nogle tidligt, andre senere. Vi grille-

de og spiste sammen om aftenen. Lør-

dag kom der flere Dyvigfolk. Efter 

morgenmaden gik vi i samlet flok en 

tur over på campingpladsen for at få 

en is, på campingpladsen var der lop-

pemarked og flere gjorde et godt 

køb. Om eftermiddagen var der for-

skellige holdspil og vi havde det væl-

dig sjovt. Efter fælles grillspisning 

var der præmieoverrækkelse med 

guld og sølvmedaljer samt pokaler 

fyldt med chokolade. Søndag formiddag var 

der gåtur op på bakkerne og nyde udsigten.  

Ellers var det en stille og rolig dag med en 

del afslapning og fælles hygge om aftenen. 

Mandag formiddag tog de sidste hjem. Vi 

har haft en rigtig fin Pinsetur med fantastisk 

vejr og glæder os allerede til næste års tur. 

Hanne.  
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Her har vi sølvvinderne Lise, Claus, Karin og John 

Her har vi så herreholdet de vandt guld Tom, Peter og Kjeld 
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   Nyt tag på masteskuret. 
Der vil blive lagt nyt tag på maste- og juniorhuset. Arbejdet forventes påbegyndt i uge 

24. Master og andet grej bedes derfor fjernet inden den 11. juni. Master/bomme mv. som 

ligger der efter denne dato er for egen regning og risiko som følge af skader forvoldt ved 

materialetab i forbindelse med arbejdet. 

Bestyrelsen 

 

Sommerarrangement i Dyvig 
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi holder en Jazzaften i samarbejde med Kvick-

ly. Det vil vi også gøre i år og datoen er fastsat til fredag den 10. August. Vi har ikke 

modtaget endeligt tilsagn om underholdningen, men vi vil igen have en fiskeret på me-

nuen. Arrangementet vil blive annonceret i ugeavisen og der vil blive forudbestilling på 

fiskemenuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 11. august fra kl. 10.00 vil der igen i år være stumpemarked i teltet ved klub-

huset. Der vil sener blive sat opslag op om dagens aktiviteter. 
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