
Sønderborg Roklub   

Adresse   
Verdens Ende 2, 6400 Sønderborg. Tlf. 7442 4419 

Klubben ligger på Als-siden mellem de 2 broer 

Grundlagt 17/6-1921 

www.sonderborg-roklub.dk.  

Anmeldelse hos den tilsynsførende: 

Erling Petersen 
Borrevej 1 
6400 Sønderborg 
Tlf.: 7442 7110, Mobil: 2484 4223 
Email: stubmark@hotmail.dk 

Udstationerede DFfR både  

'Arnkil' - glasfiberbåd fra 1999 
'Marens Gaf' - glasfiberbåd fra 2007´ 

Afstande  

Jernbane 2 km., bus ca. 3 km. og fly ca. 7 km. 
 
Overnatning  

I klubhuset eller i telt på grunden. 
 
Sønderborg Roklub  

 

Indkøbsmuligheder og spisesteder 

Kvickly og ”Borgen” med 50 specialbutikker ca. 2.1 
km  

fra klubben, Føtex og Fakta ca. 1,7 km. 

Spisesteder:  

I centrum, ca. 1,8 km – der er flere muligheder. 

Særlige forhold  

Roning under broklapperne på Chr. Xs Bro ikke tilladt.  

Gå ikke inden om bundgarnspæle med net. 



 

 

Turforslag  

Ro mod nord forbi Sandbjerg slot på bagbords side (tilhører Århus universitet), derefter 
vikingebåden Nydam Tveir, en tro kopi af Nydambåden på Gottorp Slot. Efter Snogbæk hage 
kommer færgen mellem Als og Sundeved. Hvis I holder til styrbord efter Snogbæk hage har I 
indsejlingen til Nordborg efter færgelejet. Skal turen gå til Augustenborg, holdes til styrbord op ad 
Alssund og rundt om Arnkilsøre. 

Tur sydpå gennem havnen (roning under broklapperne er forbudt). Hold til bagbord ved slottet og 
ro evt. til Høruphav Roklub eller videre til Kegnæs drej. Hvis I holder til styrbord ved slottet kommer 
I til Vemming- bund, der har fin badestrand, spisested og kiosk. 

Roafstande (én vej): 

Sønderborg - Gråsten   27 km 
Sønderborg - Flensborg  38 km 
Sønderborg - Augustenborg  16 km 
Sønderborg - Nordborg (Dyvig)     19,5 km 
Sønderborg - Aabenraa  30,5 km 
Sønderborg - Høruphav  10 km 
Als rundt  85 km  

Camping  

I Sønderborg og Vemmingbund. Langs syd-, øst- og nordkysten af Als ligger der mange 
campingpladser (så der er altid kort til den næste). 

Seværdigheder  

Ringriderfesten 1. weekend i juli. 

Sønderborg Slot (rummer museum). 

I historiecenteret på Dybbøl Banke formidles slaget ved Dybbøl i 1864, et af de blodigste slag i 
Danmarkshistorien.  

 


