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Årets gang 
 

Mange har gjort det til en tradition at gøre status ved årsskiftet over det forløbne år. 
De mange gode oplevelser i havnen, på havet, eller hvor man møder sine sejlerven-
ner er måske blevet glemt, de dukker pludselig op til overfladen igen og på den må-
de opleves de på ny. 
 
Vores medlemsblad udkommer normalt seks gange om året og vi forsøger løbende 
at orientere om hvad der sker i lauget. Men ved årets udgang samler vi op og får 
styr på de formelle ting til den kommende generalforsamlingen. Derfor er første 
nummer af bladet også præget af den kommende generalforsamling. 
Hvis man vil have den skriftlige beretning ved hånden på generalforsamlingen, skal 
man huske at medbringe bladet. 

 
Nu vi er ved bladet, så vil Andy og 
Elsebeth gerne have et par stykker 
mere med i bladudvalget, så hermed 
en opfordring til at lade sig vælge på 
generalforsamlingen. 
 
 
 
Vi skal have kikket på vore vedtægter, 
men sidste års diskussion på general-
forsamlingen medførte at Dansk Sejl-
union blev inddraget i overvejelserne.  
 
 

Det arbejde er ikke færdigt endnu og vedtægterne er derfor heller ik-
ke sat på dagsordenen. 
 
Vi har derfor fortsat et problem med overholdelse af vedtægternes 
§ 5 om at indkomne forslag skal sættes på dagsordenen. Hvis der ind-
kommer forslag vil de blive bekendtgjort på vores hjemmeside. Vi 
håber på forståelse for denne form for praktisk løsning. 
Vi har dog valgt at genfremsætte forslaget fra sidste år om overflytningsgebyr på 
50% af det normale indskudsgebyr ved overdragelse af medlemskab. 
 
Vedtægtsændringer er ikke noget man bare lige gør. Derfor er det måske også en 
bedre ide at lave medlemsmøder og så konfirmere på en ekstraordinær generalfor-
samling, hvor der er den fornødne tid til drøftelserne. 
 
Vi har indtil formandssiden blev skrevet sidst i januar haft en god og mild vinter. 
Der har kun været ganske få dage med en let frost og stormvejret har vi undgået.  
 

http://laugesen.org/wp-content/uploads/2014/12/Paragraftegn-lav-opløsning-beskåret.png
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Lidt rigeligt regn og ingen sne og kun et enkelte gange har det blæst så meget at der 
har været lidt lavvande. Lavvandet blev udnyttet af Brødrene Nørulf til at komme 
ud med maskiner og fik hevet de gamle skinner op. Hvordan det foregik kan ses på 
vores hjemmeside, hvor der er link til en video som Lejf Nørulf har optaget. 
 
Den røde bøje midt i Stegsgaf og en af de grønne bøjer har revet sig løs og skal for-
synes med et nyt synk, men det det er også ved at være nogle år siden vi sidst efter-
så alle bøjerne, og forsynede dem med nye kæder og synk. En af kapsejladsbøjerne 
er punkteret og de vil alle blive efterset. I julen blev der syet nye gule flag til kapsej-
ladsbøjerne så de igen kan blive tydeligt markeret. 
 
Måske har nogle bemærket at ”kontoret” har fået ny udvendig lampe. Det gamle 
neonlys måtte give op i Bodil stormen sidste år og området har henlagt i dulm mør-
ke. Efter sigende har der stået en tom kasse på kontoret, som tørstende sjæle har 
kunnet putte et par håndører i, og vupti så var der et lille overskud som kunne dæk-
ke indkøb af en ny –  endda med energirigtig pære. 
 
Den gamle flydebro er fjernet og dermed er der gjort plads til at vi kan komme i 
gang med at få den nye bikset på plads. Anders undersøger i øjeblikket om skinner-
ne skal vibreres, spules eller hamres ned i havbunden.  
 
Inden vi får set os om er der forår igen og vi kan allerede nu begynde at glæde os til 
en ny sejlersæson. 
 
Willy Sahl 

- o — o — o — o - 
 

Nyt fra bestyrelsen og udvalgene 

 
 
 
 
 

Regler for daglig drift  
Bestyrelsen har gennemgået vore “Regler for daglig drift” og fundet an-
ledning til rettelser. Dette vil være at finde på bådelaugets hjemmeside 
efter 1. marts 
 
Venlig hilsen Erik Petz 

Vi vil lige minde om, at 
der ikke skal forventes 
strøm på broerne igen, 
før midt i april, hvor de 
nye standere med stik 
kommer op. 

Gert Lumbye Hansen, er 
Juniorafdelingens ny 
kontaktperson og træner. 

http://rymarina.dk/wp/wp-content/uploads/2012/03/elstander.jpg
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Kalender 2015 
 

 4. Marts   Generalforsamling, Nordals Idrætscenter kl. 19:00 
     Husk dette blad så I har beretning og dagsordenen. 
 4. Apr.   Standerhejsning kl 14:00  
 4. og 30. Apr.  Søsætning 
 2. Maj   Søsætning 
 3. og 23. og 24. Okt. Optagning 
 24. Okt.   Standerstrygning kl 14:00  
 

- o — o — o — o - 
Flydebroen 

 
Billeder fra Lejf 
Nørulf. 
 
Lejf har lagt en video 
om reparationsarbejdet 
på: 
www.youtube.com 
 
 
Søg f.eks. på: 
”Lejf Nørulf Dyvig” 
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Masteskuret 
 
Her et par billeder fra masteskuret … radar og sallinger strittende til begge sider så  
vi som medlemmer ikke kan komme til vores master … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilsen 
Tom Møller 
A315 

- o — o — o — o - 
 

Regler for Master i skuret ? 

 
Vi kan stadig mindes, at da vi var til ”Optagelsessamtale” i Dyvig Bådelaug, fik vi 
helt klart at vide, at hvis vi ville have vores mast liggende i masteskuret, så skulle 
den afrigges. 
 
Der måtte hverken være wirer, ekstraudsyr så som radar, antenner og lignende. 
Ligeledes skulle rulleforstag være afmonteret, og masten skulle ligge på anvist hylde 
og position ! Måske reglerne er lavet om i mellemtiden, hvem ved :-) 
 
For en ordens skyld, skal det lige siges at der er ryddet op i skuret, siden billederne 
blev taget. 
 
Hilsen Andy A595 
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Generalforsamling 
 

Dyvig Bådelaug indkalder hermed til generalforsamling 
onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter 

 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens og udvalgenes beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 
 Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til § 4. Der betales et 

overflytningsgebyr på 50% af det normale indskudsgebyr. 
6. Valg af formand (formanden modtager genvalg) 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 På valg er:  
 Lise Nielsen (modtager genvalg) 
 Ebbe Enøe (modtager genvalg) 
 Erik Petz (modtager genvalg) 
 Erhard Thomsen (modtager genvalg) 
 Suppleanter: Gert Sommerlund og vakant 
8. Valg af revisor Benny Vikke Madsen og Jens Kristensen 
9. Valg af udvalg 
 Juniorudvalget  
 Sejladsudvalg: Benny Vigge Madsen, Bjarne Jepsen,  
 Kent Münch og Willy Sahl (Willy modtager ikke genvalg) 
 Bladudvalg: Andy Schøn, Elsebeth Schøn 
 Festudvalg: Gerda Sahl, Doris Harvest 
10. Eventuelt 

 
 N.B. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Willy Sahl 
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Set & Sket i Dyvig 

Så har vi fået tørrestue i klubhuset, ved ikke om det er en opfordring til medlemmer 
som jo også har brug for at tørre sejl m.m. 

 

Torben Fink har for en dag ladet fisk være 
fisk og har fået malet sin skydepram. Så nu 
kan vi måske også købe andet som fisk havja-
gten er jo startet.  

 

Venlig hilsen 
Laila 
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              Dyvig Bådelaug 
 

Beretning 2015 
 
Bestyrelsen 
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 6 bestyrelses-
møder. Der er desuden afholdt en række formelle og ufor-
melle møder vedrørende investeringer og daglig drift.  
Lejf Møller har efter mange års bestyrelsesarbejde valgt at udtræde af bestyrelsen. 
Vi har derfor bedt vores suppleant Palle Brock om at indtræde i bestyrelsen. Palle 
har ikke ønsket at overtage sekretæropgaven, men vil gerne deltage i det øvrige be-
styrelsesarbejde. Bestyrelsen har derfor set på andre muligheder for at få sekretær-
opgaven løst. Da Kent Münch tilbød at overtage arbejdet med at redigere vores 
hjemmeside opstod tanken om at spørge ham om også at overtage sekretæropgaver-
ne. Begge opgaver har han løst på bedste vis. 
 
Som bekendt er vi også en arbejdsplads og dermed omfattet af en række myndig-
hedskrav. Arbejdstilsynet orienterede os om at de ville komme på et uanmeldt be-
søg. Vi fik derfor udarbejdet en arbejdspladsvurdering også kaldet APV og en plan 
for krisehjælp til personalet som måtte lide overlast ved evt. røveri og lignende. Ar-
bejdstilsynets besøg har ikke givet anledning til bemærkninger 
 
Turistpolitikken vil i fremtiden på mange måder se radikalt anderledes ud end den 
gør i dag. Vi har deltaget i info møder om de planer, en erhvervsgruppe og kommu-
nen arbejder med at få realiseret. Vi vil fremover følge med i hvordan projektet ud-
vikler sig. 
 
Forsikringer 
Vi har gennemgået vores forsikringer på både i juniorafdelingen. Nogle både er ta-
get ud af drift og andre er blevet værdiansat til en realistisk vurdering. Det har givet 
en betydelig præmiebesparelse.  
 
Udvalgene 
Igen i år har udvalgene ydet en betydelig indsats. Der er lagt mange timer og energi 

i de 6 numre af E GAF som Elsebeth og Andy har produceret i årets løb og bladet er 

både smukt og værd at læse. Kapsejladsudvalget, det frivillige dommerpanel og 

onsdagspigerne har ydet en stor indsats for den ugentlige kapsejlads og afvikling af 

Last Fight sejladsen. Festudvalget har været aktiv i forbindelse med besøget af Vi-

sens Skib og afrikkefesten, men også i det daglige har de givet et nap med, når der 

var et akut behov. 
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Hertil kommer at mange medlemmer har ydet en betydelig frivillig arbejdsindsats i 

det daglige. En af dem der yder en indsats ud over det sædvanlige er Jørgen Søren-

sen. Igennem hele sejlersæsonen giver han en stor hånd her og der, med de opgaver 

der bare skal løses. Til dem alle skal der lyde en stor tak. 

 
Juniorafdelingen 
Juniorafdelingen går lidt op og ned. Klubbens yngste har haft mange fine sommer-
aftener i jollerne i 2014. Vi har sejlet tur i kølbåde. Kæntret i joller, badet fra vores 
børnekajakker og sejlet pizzasejlads til Mjels. Der er sket et generationsskifte, så 
lige nu udgør juniorafdelingen fire glade sejlere på 9-10 år, og deres mindre søsken-
de følger opmærksomt med fra ledsagerjollen. Flere børn er meget velkomne i klub-
ben til sjove og lærerige vandoplevelser. 
Kajakafdelingen er bedt om at give et bidrag til beretningen. Deres kommentarer er 
anført i næste afsnit 
 
Kajakafdelingen 
Der har i den forgangne sæson været stor aktivitet i kajakafdelingen. En god sæson 
med mange nye medlemmer, som over sommeren er blevet friroet. Tilgangen har 
været så god at vi nu er i gang med at få uddannet nye kajakinstruktører. 
 
I efteråret og mellem jul og nytår har en del af kajakmedlemmerne hygget os i man-
ge timer med at demontere den gamle flydebro. Flydepontonerne skulle frigøres for 
træ og stål, så omkostningerne med bortskaffelse kunne holdes nede. 
Efter opførelsen af ny hal til juniorafdelingen, er vi nødtørftigt flyttet ind i det gam-
le masteskur. Tanken var at vi skulle dele pladsen med traktoren i det gamle maste-
skur.  
Desværre for os, fandt man i bådelaugets bestyrelse ud af at den største del af plad-
sen kan bruges til vinter opbevaring af havemøbler, grill og meget andet. 
Det er selvfølgelig forståeligt, at man gerne vil have en god opbevaring til diverse 
udendørs sommerting, men det er ikke en holdbar løsning for kajak-udvalget. 
Derfor håber jeg vi finder en løsning, så vi kan få den plads der var stillet os i udsigt 
og dermed komme videre med at indrette os. 
En løsning kan være at finde en anden plads til traktoren – f.eks. med en simpel car-
port eller garage – vi er gerne behjælpelig med opførelsen. 
 
Slutlig vil jeg lige nævne, at vi i foråret fejrer vores 10 års jubilæum, da det nu er 10 
år siden, at en lille møder-gruppe besluttede sig for, at vi skulle have en kajakklub 
på Nordals. 
 
           Fortsættes ... 
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Det har været 10 fantastiske år hvor vi har brugt meget tid på at finde et sted hvor vi 
kunne være. Det lykkedes omsider at få en god aftale med Jer, Dyvig Bådelaug, da I 
besluttede Jer for at adoptere os og vi blev en del af det fantastiske sammenhold der 
er i Dyvig – Tak 
Jimmy Astrup 
 
 
Drukneulykken 
Jørgen Preisel var en erfaren sejler som altid havde gjort sig mange forberedelser 
for at sikre at alt var i orden inden han stak til søs. Alligevel gik det galt og han 
druknede på en tur til det Fynske øhav. Mange medlemmer mødte op og tog afsked 
med Jørgen ved hans bisættelse fra Havnbjerg Kirke. 
 
”Kontoret” 
Det gamle klubhus har udviklet sig til et sam-
lingssted for en gruppe frivillige som ikke 
bare drøfter verdenssituationen over en kop 
øl. De har taget hånd om mange vedligehol-
delsesopgaver til gavn og glæde for klubbens 
øvrige medlemmer. Bl.a. er der opsat et helt 
nyt læhegn ude ved bro 5. Cykelstativer er 
blevet flyttet og det lille Platou (Palmehaven) 
er blevet renoveret. 
 
Sponsorer 
Vi har igennem mange år mødt stor velvilje og imødekommehed fra Linak til de 
projekter som vi har søgt støtte til. De er så afgjort vores hovedsponsor. Men det er 
ikke bare den økonomiske støtte vi er glad for. Støtten er også udtryk for en stor 
opbakning og anerkendelse til det frivillige foreningsarbejde. 
I år har vi fået stor støtte fra Fabrikant mads Clausens Fond til renovering af vores 
flydebro. 
Brødrene Nørulf har forskønnet pladsen foran havne brugsen med nyt bord og stole. 
Og vi har modtaget sponsorgaver som er højt skattet udlodningsgaver i forbindelse 
med Fighterfesten efter Last Fight. 
 
Drift 
Vi har i 2014 haft et elforbrug på 61234 kWh. Det er en nedgang i forbruget i for-
hold til 2013 på ca. 2454 kWh. 
I 2014 har vi forbrugt 1535 m3 vand. Heraf er 692m3. afledt til spildevandssystemet. 
I forhold til forbruget i 2013 er der en stigning på 118m3. Forbrugsstigningen er ho-
vedsagelig sket i bad og toiletafdelingen. 
 
Investering 
Vi har investeret ca. 300.000 kr. i indkøb af en ny flydebro. Hertil kommer udgifter 

til fjernelse af den gamle samt udlægning af den nye. Vi har fået et tilskud på  
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50.000 kr. fra Fabrikant Mads Clausens fond til arbejdet. Den gamle bro var så med-
taget af tidens tand, at den ikke mere var sikker at færdes på. En udskiftning er der-
for nødvendig. 
Desuden er det besluttet at investere ca. 300.000 i et nyt betalingsanlæg til strømfor-
brug. Investeringen vil først komme med i næste års regnskab. 
På sidste års generalforsamling blev det besluttet at bedding vognen skulle repareres. 
Flere dele var tæret op og det meste er blevet erstattet med nyt. Vognen er nu færdig 
og er blevet taget i brug. 
 
Medlemsaktiviteter 
Sikkerhed er afgørende for sejlere og derfor lavede vi den 23. april i samarbejde med 
Jørgen Farre fra Åbenrå et sikkerhedseftersyn af redningsveste. Jørgen har gaspatro-
ner og tabletter med og hvert år er der veste der skal have monteret nye reservedele.  
Der er afholdt opfølgningskursus på førstehjælp, med særlig fokus på genoplivning 
ved hjertestop og betjening af hjertestarter. 
 
Lørdag den 3. maj havde vi som sædvanlig en forårsklargøring med oprydning på 
pladsen. Der er pæn tilslutning til arrangementet, som afsluttes med en pølse, øl eller 
vand. 
Vi hejste standeren den 5.pril og dermed er sejlersæsonen startet op. Samme dag er 
der også søsætning, så livet på havnen er i fuld gang. Men sæsonen er kort og allere-
de den 25. oktober havde vi standerstrygning og så er den sæson slut. 
 
Visens skib kom den 25. juli til Dyvig 
på deres sommerturne i de danske far-
vande. Det er første gang de besøger 
Dyvig. Humør, humor og god kontakt 
til tilhørerne er i højsædet, når den 
sangglade besætning på Ellinor af 
Ebeltoft træder op. De har lovet at de 
kommer på besøg igen i år. 
 
Der er tradition for en klubtur til 
Åbenrå. I år var der noget usikkerhed 
om hvem der skulle stå for arrange-
mentet, men turen blev reddet i sidste 
øjeblik og 5 både deltog i arrangementet. 
 
Pinseturen til Kalvø havde 60’erne som tema. Der var et rigtig godt fremmøde og 
vejret var super. Flere havde fulgt opfordringen til at klæde sig ud, som datidens hip-
pie sejlere så ud. 
 
Selv om regnen silede ned var der igen stor opbakning til Sankt Hans. Hekseholdet 
havde været på besøg i Chresten musikers lade og fundet tilstrækkelig med halm til 
en velpolstreret heks og igen måtte Laila af med sine strømpebukser for at klæde 
damen ordentlig på til sin årlige rejse til Bloksbjerg. Tove Bruun holdt en flot  
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veldisponeret tale. Jørgen Ellegaard stod igen for maden til fællesspisningen og der 
blev udsolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betaling for hav bad 
På baggrund af hændelser, hvor børn fra både 
som lå i havn hos os, er blevet bortvist fra 
badeområdet vest for havnen ved Dyvig Bro, 
har formanden afholdt et møde med Larsens Yacht Charter. På mødet blev vi orien-
teret om at børn ikke mere vil blive bortvist, men de var velkommen, hvis de hen-
vendte sig til havnemesteren ved Dyvig Bro og betalte et gebyr på 50 kr. pr. barn. 
 
 
Vedtægter 
På baggrund af drøftelserne om afvigelser fra standardvedtægterne på sidste års ge-
neralforsamling har bestyrelsen skrevet til Dansk sejlunion. Brevet er trykt i E Gaf 
nr. 2. 2014. Sejlunionen har svaret og svaret er trykt i nummer 3. 2014. Formanden 
har endvidere deltaget i Dansk Sejlunions generalforsamling, hvor han rejste 
spørgsmålet om afvigelser fra standardvedtægterne. Indlægget fik bred opbakning 
blandt deltagerne og det resultere i et pålæg til sejlunionen om at gennemføre en 
dialog med Dansk Idræts Forbund om rammerne for klubbernes selvstyre. Vi har 
derfor besluttet at en revision af vedtægterne først skal ske når der kommer en afkla-
ring fra Dansk Sejlunion. Der er dog en enkelt undtagelse, idet bestyrelsen har be-
sluttet at genfremsætte et forslag fra sidste år overdragelsesgebyr på 50% af ind-
skudsgebyret. 

 
Afslutning 
Alt i alt har det været et godt år. Der har været liv på 
havnen, havnebrugsen har været godt besøgt og er 
fartsat et stor aktiv. Gæsterne er i stor stil søgt til 
Dyvig og rigtig mange har givet udtryk for stor glæ-
de ved at besøge Dyvig.  Så alt i alt er der god grund 
til at glædes over udviklingen i Dyvig. 
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Sejler Quiz 
 
Opgaver fundet i en gammel Quizbog: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsningerne kan 
I finde på en af 
de bagerste sider 
i dette nummer. 
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Køb & Salg 
 
El standere til salg 
Som bekendt udskifter vi vores el forsyningsstandere med 
nye betalingsstandere. De gamle er fortsat i god stand, de 
udbydes til salg. Standerne er forsynet med el udtag og lys. 
 
Pris:  200 kr. pr. stk.   3 stk. for 500 kr. 
Willy Sahl tlf. Tlf. 7445 3312 

 

- o — o — o — o - 
 

Dyvig Bådelaug på Facebook 
 

Fra Laila Mathiesen 
 
Jeg har oprettet en Facebook gruppe, under navnet: 
Dyvig Bådelaug Ros, Ris og gode oplevelser. 
 
Siden er offentlig så alle har mulighed at se og skrive på siden. 
 
Mange sejler hilsner 
Laila 

Hjemmesiden 
 

Fra Kent Münch 
 

 
 
Junior afdelingen har ønsket at få de-
res hjemmeside ført over til vores 
hjemmeside. 
 
Se mere om Junior afdelingen på:  
www.db-dyvig.dk 
 

http://eaglecreekkygolf.files.wordpress.com/2011/06/facebook.gif
http://dotcomplicated.co/content/wp-content/uploads/2013/08/Facebook_like_thumb.png
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Nye kapsejladsflag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En god kapsejlads kræver at udstyret er i orden, det gælder også for afmærkningen 
af banen. Havet og vinden slider på materiellet og der skal løbende vedligeholdes og 
fornyes. I juledagene fandt Gerda tid til at få syet nogle nye flag til kapsejladsbøjer-
ne, så nu kan de bøjer der trænger, blive forsynet med nye flag. 
 
Hilsen Willy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Du Kaj …. Ja Bøje ? 
 
Gad vide hvordan sejlerne overhovedet kunne fin-
de rundt i de Danske farvande, for slet ikke at tæn-
ke på de lange ture rundt i verden, når kortene ikke 
var bedre end det her  ! 
 
Ja, så er det godt vi har flag på banerne :-) 
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Årets gang - klip lånt fra DMI 

 

 

- o — o — o — o - 
 

Hjertestarter kursus 
 

Mandag den 19. januar 2015 havde vi hjertestarter kursus i Dyvig Bådelaug. 
Vi havde 2 hold af 12 personer. 
 
Første hold var fra kl. 14 til 16 og andet hold var på fra kl. 
16.30 til 18.30. 
Der var både deltagerne var fra vores egen klub, fra roklub-
ben og Kvickly i Nordborg.  
Tryg Fonden sponsorer instruktører og vedligeholdelse af 
hjertestarteren til og med 2016. 
 
Med venlig hilsen 
Bente Rasmussen 

Jordens bane om Solen udgør en ellipse med Solen i det ene brænd-
punkt. Jordens akse hælder 23,5° i forhold til en linje vinkelret på ellip-
seplanet. Jordens akse peger mod Nordstjernen og nordender peger 
maksimalt væk fra Solen ved vintersolhverv.  
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Medlemshistorier 
 
Fra næste nummer af E Gaf, vil vi se at få gang i medlemshistorier. Nogle er rigtig 
gode til at give os andre indblik i deres sejlads og hobby. Andre hører vi mindre om, 
det må vi kunne gøre noget ved. 
 
Vi vil gøre det på den måde, at vi trækker numre ud fra medlemslisten, og så opfor-
drer jer til at komme med en historie og gerne et par billeder, der fortæller om hvad 
der fik jer til at sejle, hvem I er, noget om båden(e) gennem tiden, og jeres oplevel-
ser. 
 
Det er ikke noget helt nyt, forslaget har været præsenteret før, nu vil vi følge op på 
det, og håber I vil være med. 
 
Her et billede (ikke af redaktionens eget ”skiv”) og der er sikkert mange medlemmer 
der kan bidrage med gode historier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der gemmer sig garanteret mange gode historier bag hvert af bådelaugets små, nye, 
store, gamle og charmerende både. Familie ture, dameture/mandeture, sejlads i godt 
og groft vejr, den største fisk, røverhistorier, lidt om hvad I går og arbejder med på 
land når I vedligeholder i bådelauget i det daglige, og meget andet ! 
 
En mandetur med Svean, vores 29 fods Naver  - alle detaljer skal ikke med, men vi 
skulle ud og bade, og forgasten blev bedt om at kaste anker … 
 
Og det gjorde han så sandeligt. Vi svømmede rundt og snorkeldykkede på 2½-3 me-
ter vand, og på et tidspunkt er der en af de andre ”drenge” der svømmer hen til mig 
og siger ”båden flytter sig, ankeret kan ikke holde”. Der var stort set vindstille, så 
det lød lidt mærkeligt at ankeret ikke holdt, men vi så at tovet stille og roligt blev 
længere og længere. Vi var jo nede i vandet, og prøvede så at hive i tovet, det løb 
bare ud af båden … forgasten havde ikke tænkt på at surre det fast da det var passen-
de løbet ud, men havde bare smidt ankeret i vandet, og var så selv hoppet i. En mand 
kom op i båden og fik tovet fastgjort ! 
 
Men alt gik godt, hilsen Andy 
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Dyvig Bådelaug 

 

Onsdags klubsejladser 

 
Fra Benny Vikke Madsen 

 
 
 
 
Vi afsluttede jo vores onsdags klubsejladser 2014 med den sidste sejlads i uge 39, 
som altid den sidste onsdag før weekenden vi afholder vores traditionsrige Last 
Fight kapsejlads. Som altid har det været en fornøjelse når onsdagen nærmede sig så 
vi kunne komme ud at sejle – Det er jo der hvor vi for en stund kan glemme andet 
end at sejle – og hvad er bedre?  
 
Der var 13 både der deltog i løbet af sæsonen fordelt på løb 1 for både med spiler og 
løb 2 for både i løbet uden spiler. Og vi kan med glæde nævne at overalt vinderen 
for løb 1 blev Limin Luxe Bang med Gert Lumbye som skipper, og overalt vinderen 
for løb 2 blev Alba med Ebbe Enø som skipper – Stort tillykke til begge både og 
besætninger. 
 
Og hver onsdag havde vi vores faste dommer besætning der på professionel vis 
sendte os afsted til sejladserne og tog bådene i mål. En stor tak til alle dommerne - 
det er en stor hjælp at have et så kompetent dommerhold. 
 
Og ligeledes hver onsdag var vores faste hold af ”madpiger” som sørgede for at vi 
kunne købe kaffe og madder efter sejladserne. En stor tak til jer ”madpiger” – det er 
en stor del af hyggen at vi kan sidde og nyde kaffe og madder til snakken omkring 
alle sejladsbedrifterne på vandet.  Ligesom at vi selvfølgelig delte præmier ud til 
vindere for hvert løb – for jer der ikke har prøvet dette, ja så kan jeg kun anbefale at 
I tager med i næste sæson – det er super hyggelig. 
 
Apropro næste år så vil vi naturligvis tage hul på en ny sæson. Deltagergebyret vil vi 
som de forrige år sættes til kr. 200,- . Dette beløb går til vedligehold af bøjer og grej, 
men ikke mindst til præmier der deles ud til vindere i de to løb efter sejladserne hver 
onsdag.  
 
For jer der har fået lyst til at prøve at deltage på en onsdagssejlads vil vi i den kom-
mende sæson give mulighed for at I kan prøve en gang uden at skulle betale det ge-
byret.  
 
          Fortsættes ... 
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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. 
 
Og igen 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 løbslister-
ne. 
 
Der vil komme mere information inden sæsonen 2015 starter – og vi glæder os helt 
vildt allerede . 
 
Til slut vil fra sejladsudvalget sige tak for sidste sæson 2014 og ser frem til den 
kommende sæson 2015. 
 
Med sejlerhilsner  
Sejladsudvalget 

- o — o — o — o - 
 
 

Vi ville se om 

”marinebooking.dk” som vi skrev 

lidt om i sommer, den var blevet 

bedre, og mere stabil. Nu kan der 

jo ikke være så mange brugere på 

denne her årstid. 

Vi valgte at se en oversigt over 

havne i vores region. 

Siden ”havneguide.dk” gav det 

billede I ser her ! 

Som nogen nok vil bemærke, så er 

den aller vigtigste havn i området, 

i hvert fald ikke med ! 

Håber det bliver lidt bedre til som-

mer. 

Hilsen Redaktionen :-) 
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- o — o — o — o - 
 

Quiz løsninger 

Arkivbillede lånt fra Als-nyt, vores nabohavn efter storm oktober 2013 
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Udvalg 

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

Sekretær og Webmaster 
 

Kent Münch                               
Tlf. 4920 3224  
Mob. 2343 2770          
Mail: dyvig-web@stofanet.dk 

Willy Sahl                                   
Tlf. 7445 3312           
Mail: sahl@smukke.com 

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@smukke.com 

 
 

Doris Harvest 
Skovtoften 11, 6430 Nordborg 
Tlf. 2173 8516 

Juniorafdelingen:  
 
Kontaktperson og træner 
Gert Lumbye Hansen 
Tlf. 2790 5811 
Mail: glha(@)sonderborg.dk 

 
 

Kasserer 
Kell Jürgensen 
Blomsterlyst 3, 6430 Nordborg 
Tlf. 7445 2849 

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

Dyvig Bådelaugs hjemmeside: 
 
Junior afdelingen er nu også på denne 
side  www.db-dyvig.dk 

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

 
 
 
 
                            Bladets mail: 
                            egafdyvig@gmail.com 

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

Deadline for næste nummer: 
31. Marts 2015 

ISBN 1603-8991   34. årgang 

Ser I mangler, forkerte telefonnumre, E-mail 
adresser, navne i udvalgs oversigten mv. giv os 
et praj. 
 
E GAF pr. mail ? 
Så send redaktionen en mail, 
og du får en PDF version pr. 
mail. 
 
Bladet kan også ses på hjem-
mesiden: www.db-dyvig.dk 

 

Vellykket søsætning april 2014 


