
Sønderborg Roklub 

Adresse 
Verdens Ende 2, 6400 Sønderborg, tlf. 7442 4419 - www.sonderborg-roklub.dk 

Grundlagt 17/6-1921. 

Tilsynsførende med DFfRs udstationerede både 
Erwin Dohrn, telefon: 2366 7155 
E-mail: dohrn@stofanet.dk

Stedfortræder: Erling Petersen, 
telefon: 2464 4223   

Udstationerede DFfR både 
”Arnkil”' - glasfiberbåd fra 1999 / kulfiberårer 

”Marens Gaf”' - glasfiberbåd fra 2007 / kulfiberårer 

Overnatningsmuligheder 
I klubhuset eller i telt på grunden. Der kan også overnattes i shelter i umiddelbar nærhed af 
roklubben eller på byens campingplads, hvor der også er hytter. Endelig er der nyindrettede 
overnatningsfaciliteter på den nu nedlagte Sønderborg kaserne.  

Indkøbsmuligheder 

Kvickly og ”Borgen” med 50 specialbutikker ca. 2.1 km  fra klubben, Føtex og Fakta ca. 1,7 km. 

Mulige spisesteder 

I centrum af Sønderborg, ca. 1,8 km – der er mange muligheder. 

Forslag til roture 
Ro mod nord forbi Sandbjerg slot på bagbords side (tilhører Århus universitet), derefter Sottrup 

skov med jernalderbåden Nydam Tveir, en tro kopi af Nydambåden på Gottorp Slot.  Efter Snoge-

bæk hage kommer færgen mellem Als og Sundeved. Hvis I holder til styrbord efter Snogebæk hage 

har I indsejlingen til Dyvig og Nordborg efter færgelejet ved Ballebro. Skal turen gå til Augusten-

borg, holdes til styrbord op ad Alssund og rundt om Arnkilsøre.  

Tur sydpå gennem havnen (Obs! Roning under broklapperne er forbudt). Hold til bagbord efter 

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 en fin badestrand, spisested og kiosk.
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Læs nærmere om turmuligheder og roafstande på www.roning.dk – eller snak med den 

tilsynsførende herom. 

Særlige forhold 
Roning under broklapperne på Chr. Xs Bro ikke tilladt. 

Gå ikke inden om bundgarnspæle med net.  

Turforslag på land /Seværdigheder 
I Sønderborg kan man blandt andet besøge Sønderborg slot, hvor der er et museum.  

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

Danmarkshistorien.   

En helt speciel oplevelse den første weekend i juli måned er den årlige ringriderfest. 

Snak gerne med den tilsynsførende herom. 
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