
Hvor langt er der ud til 
badebroen? spurgte en 
skjoldmø onsdag morgen 
i Vinterpaladset.

Hun ville nemlig være 
forberedt, hvis spørgs-
målet skulle dukke op i 
quizzen til Solhvervsfesten 
senere onsdag 3. decem-
ber i Rungsted Golf Klub!

Det var et klogt træk, for 
spørgsmålet dukkede op 
- sammen med bl.a. antal 
knuder på rebet og antal 
knager.

Joh, sidste års quizvin-
derne havde lagt meget 
arbejde i årets quiz, som 
også drejede sig om infor-
mationer fra nyhedsbre-

vet i anledning af 40 års 
jubilæet.

Og vi må nok sige, at 
de 94 deltagere nok må 
læse nyhedsbrevet igen 
og kigge sig bedre for i 
Vinterpaladset:

- 75 point var maksimum 
- og det højeste, der blev 
opnået, var 39! konstate-
rede Niels Møller såle-
des, da han gennemgik 
svarene.

Skjoldmø og Skjaldens 
praktikant Lone Kjær 
havde forfattet en munter 
Solhvervssang, og Skjal-
den Thøger Johnsen sør-
gede for at vi fik sunget til 
Sanghæftet.

Desværre misbrugte 
han sin position til at 
politisere ved at vælge en 
sang, hvor en linje lyder: 
»Vanddybden har det 
godt«.

Det er jo ynkeligt: Vi har 
ved selvsyn konstateret, at 
han igen ikke har passet 
sit arbejde, for virkelig-
heden er, at der kun er få 
centimeter vand for tiden.

Det kneb med at høre, 
hvad der blev sagt. Vi 
havde aftalt et mikro-
fonanlæg, men ved en 
kommunikationsfejl kom 
det aldrig frem i lyset. Så 
dét gør vi bedre næste år 
torsdag 3. december.
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Der skal læses på lektien
Onsdag aften havde 94 deltagere en hyggelig Solhvervsfest
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Nu er vi 
nummer 12
Blandt foreningerne
En fintælling viser, at det 
korrekte medlemstal efter 
nyoptagelserne 1. okto-
ber, er 440 medlemmer.

Dermed er vi landets 12. 
største - og de 93 vinter-
badeforeninger under 
Vinterbadeforeninger i 
Danmark, VID, har tilsam-
men flere end 26.000 
medlemmer.

Nye foreninger kommer 
hele tiden til, og de fleste 
kan som os melde om 
venteliste. P.t. står der 15 
på vores.

Vikingeklubben Joms-
borg i Århus har netop 
optaget 902 nye medlem-
mer! Og med i alt 7.700 er 
det landets største.

Det Kolde Gys i Køben-
havn er nummer 2 med 
3.400, fulgt af Charlot-
tenlund Søbad 3.250, 
og Svanemøllebugtens 
Vinterbadelaug 1.500.

Vore naboer, Vedbæk 
Vikingelaug, ligger på 
11. pladsen foran os med 
450 medlemmer - så vi er 
ganske tæt efter!

Vor Elektroniske Viking, 
Søren Wennemoes, har 
forenklet dét at komme på 
vores venteliste:

Nu foregår det udeluk-
kende via hjemmesiden, 
hvor der er en blanket, 
som skal udfyldes. 

Så sikres, at vi får alle 
nødvendige oplysninger 
på én gang - hvor især 
begrundelsen for at søge 
optagelse er vigtig. Uden 
der er krav til form og 
indhold. 

Et tungt åg hviler på disse ni skuldre: Bordet vandt quizzen og får dermed fornøjelsen af at levere 
quizzen til næste års Solhvervsfest, som foregår torsdag 3. december i Rungsted Golf Klub.

http://horsholm-rungsted-vikingelaug.dk/wordpress/?page_id=2644


Imponerende: Den Craw-
lende Skjald Thøger John-
sen kan glæde sig over, at 
hans tre crawlkurser har 
været populære.

Fire novemberformid-
dage gik det løs i muntert 
selskab i Hørsholm Svøm-
mehal - og det var ikke en 
betingelse, at deltage alle 
gange:

- Eksamen gik fint: Der 
var mødt 12 op, en enkelt 
for første gang. Otte gen-
nemførte 25 meter crawl 
uden at ligne en drukne-
ulykke, konstaterer in-
struktøren.

En enkelt trænede vejr-
trækning og tre svømme-
de cirka 18 meter inden 
de gav op. 

- Jeg tænker at vi kunne 
gentage kurset engang i 
foråret, hvis der stadig er 
nogle der er interessere-
de? spørger instruktøren.

Flere kursister vil nu 
selvtræne, men gerne 
have en forårsfinpudsning 
inden de konfronteres 
med Det Store Spørgsmål: 
Syd eller nord om Ven?

Sådan bruger du 
Opslagstavlen 
Det sker, at nogle efterly-
ser noget, de har hængt 
op på Opslagstavlen i 
Vinterpaladset.

Der kan derfor være 
god grund til at fortælle 
om reglerne:

1. Alle opslag skal dato-
mærkes, og kan højst 
hænge én måned.

2. Opslag om Lauget og 
vinterbadning har første-
prioritet.

3. Det er tilladt at sætte 
private opslag op om køb-
salg-udlejning, men de 
har laveste prioritet.

4. Kommercielle opslag 
fra butikker og virksom-
heder vil vi ikke have.

5. Det er Opslagstavle-
udvalget, som suverænt 
bestemmer: Tavleformand 
Gerda Sonne, og Tavle-
assistent Barbara Hage.

Sidste nummer: 
Forkert måned 
For god ordens skyld 
skal bemærkes, at sidste 
nummer af nyhedsbrevet, 
nummer 17, var angivet til 
at udkomme i september.

Der burde have stået 
oktober. Dette nummer 
udkommer i december 
- og så har vi sat rekord 
med ti udgivelser i år. Her 
i blandt de 48 sider om 
vores 40-årige historie.

Tæt på fremtiden
Rungsted Havns fremtid 
drøftes ihærdigt for tiden, 
og der er især fra sejle-
re kritik af, at Hørsholm 
Kommune har overtaget 
havnen.

Lauget følger udviklin-
gen tæt og deltager bl.a. i 
kommunens dialogmøder, 
ligesom vi er med i Sø-
sportsforeningen sammen 
med roklub, kajakklub, 
vandskiklub og søspej-
dere.

Crawl: Alle gode gange tre
Fire populære novemberformiddage i muntert selskab - kursus til foråret?
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Nogle af Laugets supercrawlere: Hanne Ploug, René Tranberg, Henning Petersen, 
Kirsten Nyboe, Lennart Dahlrot, Benter Anker-Ladefoged og Jesper Hartmann.
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Vi har heldigvis i alle 
Laugets 40 år haft en 
fornøjelig og usnobbet 
stil. 
Men en sommer i slut-
ningen af 1970’erne tog 
dagbladet Politiken fat i 
Lauget: 
- Rubrikken »Dag til 
dag« havde gjort 
grin med de pæne 
Rungsted-borgere, som 
ifølge bladet hilste på 
hinanden svømmende i 
Øresund: »God morgen, 
hr. grosserer«, »God 
morgen, frue«, osv. Det 
afstedkom skarpe ind-
læg i bladet fra bestyrel-
sen, fortæller tidligere 
Høvding Knud Bjørn 
Eriksen.

Tegning: Jens Hage
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