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Lauget danmarksmester i vækst
Vi er den vinterbadeforening, som er vokset mest i procent i Danmark fra 2016 til 2017
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Glimt fra Generalforsamlingen 2016: Giv dit besyv med om medlemstallet på næste generalforsamling torsdag 27. april!

Lauget er topscorer, når 
det gælder fremgang i 
medlemmer.

Det fremgik, da Vinter-
badeforeninger i Dan-
mark, VID, lørdag 11. 
marts holds årsmøde hos 
Det kolde gys på Amager.

Målt i procent topper 
Hørsholm-Rungsted Vi-
kingelaug, fremgik det, da 
formanden Jørgen Hede-
vang aflagde bestyrelsens 
beretning.

Der er 124 foreninger i 
VID. Og både i foreninger 
og i medlemmer har der 
været konstant vækst i 
flere år. 

Eksempelvis var der 
registreret 10.823 vinter-
badere i 2009 - mens tallet 

i år er steget til 38.586. En 
vækst på 7.200 alene på 
det seneste år.

Herudover har Idræt-
tens Analyseinstitut tidli-
gere dokumenteret, at der 
er lige så mange uorgani-
serede vinterbadere.

Store spredninger
Der er nogle interessante 
spredninger: 

De ti største har fra 
9.277 medlemmer til 604. 
Sammenlangt har de ti 
største 26.682 medlem-
mer.

Og de ti mindste har til-
sammen 79 medlemmer!

Den mindste med tre 
medlemmer har da også 
taget konsekvensen og 

kalder sig De ensomme 
søkøer ...

Det er også interessant, 
at væksten kun ligger i 
cirka halvdelen af forenin-
gerne, idet den anden 
halvdel stagnerer eller 
går lidt tilbage.

Bag denne tilsyneladen-
de modstridende udvik-
ling gemmer sig, at flere 
foreninger melder om 
stop for tilgang, fordi der 
ikke er plads til flere.

Vi nærmer os et stop
Denne situation nærmer 
Lauget sig også:

Vi har p.t. 482 medlem-
mer og vurderer, at cirka 
500 er maksimum når 
man tager de beskedne, 

fysiske forhold i Vinterpa-
ladset i betragtning.

Ventelisten er p.t. på 47 
og vi venter yderligere 
ansøgninger inden næste 
optagelse per 1. oktober. 

Så afhængig af hvor 
mange, der melder sig ud, 
kan vi komme i den situa-
tion, at vi for første gang 
siden 2008 ikke optager 
alle på ventelisten - og 
måske endda må indføre 
stop i en periode.

- Problemstillingen vil 
naturligvis indgå i Besty-
relsens beretning på 
Generalforsamlingen tors-
dag 27. april, og vi håber 
på at få medlemmernes 
kommentarer, fremhæver 
Høvding Erling Madsen.
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Vores muntre forbudsskilt 
blev stjålet tidligere på 
året fra bolværket. Utro-
ligt, hvad der stjæles!

Vi har nu investeret i to 
nye, hvor det ene er pla-
ceret før Sukkenes Bro og 
det andet ved endetrap-
perne.

Nej til lås og forbud
Da vi indviede broen i juni 
2012 besluttede Bestyrel-
sen, at vi hverken vil have 
lås på eller forbudsskilte, 
men stille badebroen til 
rådighed for de mange 
badende på Havnen.

Vi brugte det første 
stykke tid på at se, om 
broen blev misbrugt.

Kan ikke læse billeder
Vi har været ude for hun-

deejere, som tog hunden 
med ud på broen – og når 
vi påpegede, at hunde 
ikke er velkomne, viste 
det sig, at hundeejerne 
ikke kunne læse billeder. 

Vi havde derfor overve-
jet, at placere det ene skilt 
i hundehøjde i håb om at 
hunde er bedre end men-
nesker til at læse billeder!

Når hunde ikke er vel-
komne på badebroen er 
det dels fordi de ryster 
vand af sig eller besørger, 
dels fordi det er ubeha-
geligt for mennesker, der 
ikke kan lide hunde, at stå 
på broen med en hund 
kommende imod sig.

Vi er heller ikke interes-
seret i, at mennesker tager 
ophold på broen - uanset 
om det er med fiskestang, 

grill, musik eller kaffe - så 
det er svært at komme til 
at bade.

Træk på smilebåndet
At vi kalder os De mun-
tre helårsvinterbadere 
hænger sammen med 
at vi gerne vil pointere, 
at vi ikke kun bader om 
vinteren samt at humoren 
er et bærende element i 
Lauget.

De, der vil overtræde 
reglerne, er sikkert lige-
glade med skilte, mens 
ordentlige mennesker 
forhåbentlig vil trække på 
smilebåndet og rette sig 
efter skiltet.

Og for dig er det også 
nemmere at påpege uøn-
sket adfærd ved at hen-
vise til skiltet.

Denne badebro er forbeholdt Hørsholm-Rungsted Vikingelaug. 
Pas godt på den og forlad den venligst, når du har badet. 

Tak for at du viser hensyn.  Havnekontoret 
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Vedtægtsæn-
dringer ude
Bestyrelsens forslag til en 
ajourføring af vedtæg-
terne er udsendt på mail 
5. marts og dagen efter 
hængt op på Opslagstav-
len i Vinterpaladset, lige-
som de findes på vores 
hjemmeside.

De er senest omtalt ud-
dybende i sidste måneds 
udgave af nyhedsbrevet, 
som også ligger på hjem-
mesiden. 

Vedbæk 
vækster også
Lauget er ikke ene om at 
vokse.

Vore sydlige naboer, 
Vedbæk Vikingelaug, har 
fået en stillet en stor villa 
på Vedbæk Havn til rådig-
hed af Søllerød Kommune,  
og har derfor kunnet 
optage flere medlemmer 
det seneste år.

Vedbæk er nu landets 
niende største vinter-
badeforening med 650 
medlemmer.

Ypperstepræst Gert 
Christensen melder, at 
interessen for medlems-
skab er betragtelig, idet 
der nu er næsten 400 på 
ventelisten!

Vigtige datoer 
Glem ikke at huske:
Generalforsamling: Tors-
dag 27. april 2017. Rung-
stedgaard kl. 20 (middag 
kl. 18).
Vild med Vand: Lørdag 10. 
juni, Rungsted Havn. 
Havnefest: Onsdag-søndag 
23.-27. august, Rungsted 
Havn.
Standerhejsning og dåb: 
Lørdag 7. oktober. 
Solhvervsfest: Torsdag 30. 
november, Rungsted Golf 
Klub. 
Julebadning: Søndag 24. 
december kl. 8.15.

Utroligt, hvad der stjæles
Vort muntre forbudsskilt forsvandt, men to nye er sat op på badebroen

Forbudsskiltet der er så muntert, at det blev skruet ud af rækværket på havnemolen.

Følg med her
Er du interesseret i at 
følge med i vinterbadning 
rundt om i landet, så er 
flere steder, du kan hente 
inspiration.

Lauget er medlem af 
VID, Vinterbadeforeninger 

i Danmark, som findes på 
vinterbader.com og på 
Facebook: Søg efter Vin-
terbadere i Danmark.

Du kan også tjekke vin-
terbadere.dk med tilhø-
rende Facebook-side, som 
søges via Vinterbadning.

Endelig skal vi da også 
slå et slag for vor egen 
hjemmeside, som besty-
res af Den elektroniske 
Viking Søren Wennemoes: 
horsholm-rungsted-vikin-
gelaug.dk - nyeste indlæg 
står i OBS-spalten.
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