
Skurvogns-
modellen
Lauget tager skurvogns-
modellen i brug:

Hørsholm Kommune 
har netop bevilget 50.000 
kroner til nyt gulv, som i 
alt koster 62.000 kroner.

Arbejdet skal være 
færdigt i år for at vi kan få 
tilskuddet - og det bety-
der, at der i en uge ikke 
kan klædes om i Vinterpa-
ladset:

- Vi vil derfor leje en 
skurvogn, som vi kan klæ-
de om i, fortæller pligt-
hugger Søren »Brådsø« 
Iversen, som senere vil 
informere om, hvornår det 
skal foregå.

Ud over mærker efter 
pigsko er det ældste gulv 
ødelagt flere steder af 
vand og slid, og strøerne 
er der for få af, så gulvet 
gynger. Vand og sand sli-
der lakken af gulvet, så vi 
skal bruge 10.000 kroner 
hvert andet år på slibning 
og lakering. Det nye gulv 
bliver som et skibsdæk og 
i en træsort, som blot skal 
olieres. Det bliver derfor 
billigere at vedligeholde.

Men pigsko er forbudt!

Nu er vi folke-
oplysende
Næste gang du kaster dig 
i det p.t. ti grader kolde 
vand, så er det et led i 
folkeoplysningen.

For at Lauget kunne få 
kommunalt tilskud, skulle 
vi godkendes af Sport-, 
Fritid- og Kulturudvalget 
som en folkeoplysende 
forening. Det skete på et 
møde 28. august.
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Broen forlænges til Ven
Og en letbane skal transportere medlemmer og tang

- Vi mener i Bestyrelsen 
fortsat, at fortov og bro 
kun er første del – og at 
broen skal forlænges til 
Ven, så vi kan købe toldfrit 
når vi bader, erklærede 
Høvding Erling Madsen 
ved Standerhejsningen 
lørdag 5. oktober. 

Det vil naturligvis 
betyde øget medlems-
tilstrømning, hvorfor vi 
forventer at udbygge Vin-
terpaladset, så det mindst 
får samme omfang som 
kopien i Sankt Petersborg. 

Udvidelsen kan betyde, 
at vi må inddrage noget af 
vores park …

Vi skal også have en 
lille letbane – et politisk 
korrekt ord p.t. -  der 
transporterer os ud til 
badeområdet. 

Det forventes, at Hørs-
holm Kommune vil yde et 
tilskud, da banen vil løse 

et andet problem for kom-
munen:

- Igennem ganske man-
ge år har Hørsholm Kom-
mune på bedste molbovis 
betalt for at fragte ildelug-
tende tang 100 meter ud i 
vandet. Det betyder at der 
bliver sort og lugtende 
omkring vores badebro i 
et par dage inden en del 
af tangen flyder ind ved 
roklubben, hvorfra det 
blev fjernet nogle dage 
tidligere …

Vores letbane vil kunne 
transportere tangen helt 
ud i sejlrenden, og såle-
des løse problemet effek-
tivt for kommunen!

Flot fremmøde
Omkring 150 medlemmer, 
en nysgerrig politipatrulje 
og borgmester Morten 
Slotved og formanden for 
Sport, Fritid og Kulturud-

valget Nadia Hageskov  
var mødt op i lørdags.

De to politiske turister 
indfriede et løfte fra et 
møde i juni om at bade 
med. 

De oplevede det ti gra-
der varme vand - men har 
endnu ikke skrevet sig på 
ventelisten ...

Skuffende fremmøde
Bestyrelsen er skuffet over 
at blot en håndfuld af de 
28 nye medlemmer mødte 
op, så næste år vil vi gøre 
mere for at få nye med.

Både for at de kan op-
leve, hvordan vikingeåret 
starter på fornøjeligste 
vis, og for at Jens »Rune-
rister« Hage med rolig 
hånd og myndig stemme 
kan lede Det Fremskudte 
Sangkor.

Læs mere om dåben på 
næste side.
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Udvalgsformand Nadia Hageskov og borgmester Morten Slotved sammen med dåbskandidaterne.



Det er fornøjeligt at se 
dén kreativitet, der findes, 
når det gælder udklæd-
ningen til dåben.

De sidste to år har 
Lauget haft dresscode, så 
festligt, dekadent påklæd-
ning er et krav.

Årets otte dåbskandida-
ter, som minimum har ba-
det regelmæssigt i to år, 
gjorde det godt i catwal-
ken på Sukkenes Bro.

På badebroen blev de 
truttende modtaget af 

Lurendrejerne, som også 
truttede, da de fik over-
rakt diplomet som bevis 
på at de er avanceret fra 
skjoldunger til vikinger/
skjoldmøer.

Ikke mindst Laugets 1. 
krammer Jens »Runeris-
ter« Hage glædede sig 
over, at der var et klart 
flertal af skjoldmøer, mens 
vor 2. krammer, Skatme-
ster Mariann »Rumra-
ketten« Albjerg, kun fik 
uddelt et enkelt kram.

De otte som avancerede
Disse blev døbt i år:

Lena Børjesson, Emma 
Bonfils og Anne Grethe 
Brings (2011).

Kirsten Højlund (2005), 
Anni Skov (1997), Jesper 
Hartmann (2007), Jane 
Thomsen (2009) og Lone 
Kjær (2007).

De regnestærke har 
formentlig kalkuleret sig 
frem til, at kravene for at 
blive døbt næste år er 
medlemsskab siden 2012.

Fortsat stor 
interesse
Vi har netop optaget 28 
nye medlemmer i forbin-
delse med vikingeårets 
start 1. oktober.

Dermed kommer vi op 
på 437 medlemmer og er 
én af de største vinterba-
deforeninger i Danmark.

Interessen for at blive 
medlem har været stor de 
sidste otte år, og allerede 
nu er der fem på venteli-
ste til optagelse i oktober 
næste år.

Bestyrelsen vil i august 
vurdere, hvor mange der 
fysisk er plads til.

Quizholdet 
søges!
Til Solhvervsfesten

Torsdag 5. december er 
der Solhvervsfest i Rung-
sted Golf Klub.

Den starter klokken 
18.30 med velkomstdrink 
og som sædvanlig skal du 
betale for oplevelsen.

Der er maksimalt plads 
til ca. 90 og tilmeldingsli-
ste kommer op 1. novem-
ber i Vinterpaladset.

Bordet, som vandt sidste 
års quizkonkurrence, 
vandt også pligten til at 
kreere en quiz i år. 

Er du på dette videns-
stærke hold, så skriv dig 
på listen i Vinterpaladset.

Bad julen ind
24. december kl. 8.30

Morgenbordet er dækket, 
og sanghæftet og bjesken 
fundet frem Juleaften.

Julebadningen starter kl. 
8.30 med Lurendrejernes 
strandoptog.

Du får således en for-
rygende god start på en 
lang dag, så du er mentalt 
og sangmæssigt rustet.

Dåb med de otte kreative
Otte medlemmer gik catwalk på Sukkenes Bro til Lurendrejernes trut

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste Mads Weltzer, Skatmester Mariann Albjerg, 

Dorrit Noldus-Nilsen og Jens Casupei. www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Også politiet 
var mødt op 
for at se med.

Anne Grethe Brings og Lone Kjær i front foran de øvrige dåbskandidater og Lurendrejerne.
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