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Tuschpennen spidset
Så er vi klar til Generalforsamlingen onsdag 25. april på Rungstedgaard

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere · nr. 47 marts 2018 · 7. årgang

Næppe mange foreninger 
har en generalforsamling, 
hvor bestyrelsens beret-
ning aflægges som en 
tegneserie!

Helt unikt er det, når 
Jens »Runerister« Hage 
illustrerer beretningen 
mens den aflægges - og 
uden at han kender dens 
indhold på forhånd.

Dét giver plads til mun-
tre udbrud og illustrerer 
dermed meget fint ånden 
i Lauget.

Onsdag 25. april kl. 20
Onsdag 25. april klokken 
20 starter Generalforsam-
lingen på Rungsted-
gaard - og det kræver 
ikke tilmelding.

Har du lyst til at deltage 
i den indledende middag 

med velkomstdrink klok-
ken 17.30, så kræver det 
tilmelding og betaling på 
400 kroner. 

Tilmelding via mail eller 
på listen i Vinterpaladset - 
og kun ét af stederne.

Nærmere fremgår af 
indkaldelsen, som er 
sendt ud på mail, hænger 
på Opslagstavlen i Vinter-
paladset og på hjemme-
siden.

Ligeledes er regnska-
bet for 2017 og budgettet 
for 2018 distribueret på 
samme vis.

37 medlemmer hyldes
Vi  har fornøjelsen af at 
hylde 37 medlemmer:

Henrik »Ravneøje« Løve 
for at have badet i 40 år 
og 33 for at have badet 

i 10 år, hvilket i begge 
tilfælde udløser et særligt 
badehåndklæde.

Desuden vil Knud Bjørn 
Eriksen, Ingen Dahlrot og 
Lennart Dahlrot få Kåben 
med Laugets logo og eget 
vikingenavn på ryggen 
for at have badet i 25 år.

Gratis for +85?
Bestyrelsen foreslår 
uændret kontingent og 
indmeldelsesgebyr på 
henholdsvis 300 og 500 
kroner.

Desuden foreslås et 
pilotprojekt gjort perma-
nent, så medlemmer på 
+85 år slipper gratis. 

Det drejer sig erfarings-
mæssigt om 5-10 - og de 
skal ikke have dokumenta-
tion med fra far og mor!

Niels Hjortboe
kandidat som 
Skatmester
Niels Hjortboe foreslås 
af Bestyrelsen som ny 
Skatmester efter Emma 
Bonfils, der træder tilbage 
på Generalforsamlingen 
onsdag 25. april.

Niels Hjortboe er revi-
soruddannet og har været 
medlem af Lauget siden 
2014, hvor en kammerat 
lokkede ham med:

- Da jeg havde prøvet 
det én gang fandt jeg ud 
af, at det er rigtig godt, 
siger han.

Niels Hjortboe fremhæ-
ver også den muntre tone 
i Vinterpaladset:

- Man er altid i godt sel-
skab, og du får ikke noget 
ud af at være sur, når du 
går ind, erklærer han.

På valg er også Høvding 
Erling Madsen og Havfrue 
Lotte Wallevik, som begge 
genopstiller.

Niels Hjortboe - stiller op 
til posten som Skatmester.

Jens »Runerister« Hage er igen klar til at simultantegne til beretningen på Generalforsamlingen.
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Ventelisten 
vokser fortsat
Interessen for at blive 
medlem af Lauget er fort-
sat stor.

Således er listen siden 
september vokset til 46, 
hvor af de 34 er kvinder. 
Så den traditionelle kvin-
delige overvægt i Lauget 
fastholdes.

Primo september afgør 
Bestyrelsen, hvor mange 
nye medlemmer, vi fysisk 
har plads til at optage per 
1. oktober.

Vejret kan 
tjekkes 
hjemmefra
Hvis du godt vil have 
styr på vand og vejr ved 
Vinterpaladset, kan du 
hjemme i lænestolen 
tjekke det:

På badevand.dk, kan du 
på kortet vælge udsig-
ten for Syd for Rungsted 
Havn.

Vandkvalitet, nedbør, 
luft- og vandtemperatur 
og vind- og strømstyrke.
På hjemmesiden kan du 
også downloade en app 
med adgang til informa-
tionerne - findes både til 
Apple og Android.

Husk at låse 
Når du er den sidste, som 
forlader Vinterpaladset, 
så lås døren.

Et medlem kom forbi en 
søndag ved middagstid, 
hvor døren stod åben.

Vigtige datoer 
Generalforsamling: Ons-
dag 25. april 2018, Rung-
stedgaard kl. 20 - middag 
kl. 17.30.
Vild med vand: Lørdag 9. 
juni, Rungsted Havn.
Standerhejsning: Lørdag  
6. oktober kl. 8.45.
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Ih, hvor var det koldt! 
÷1,5 grad var ikke nok til at slå rekorden, men går alligevel over i historien

De første dage i marts var 
vandet i Øresund ÷1,5 grad 
ved badebroen. Og det er 
første gang, vi får is så sent.

Mageløst! Og hvor har vi 
savnet koldt badevand.

Omkring 1. marts var 
der grødis og Pligthug-
gerudvalget måtte finde 
udstyret frem for at holde 
et hul fri i isen ved Dron-
ningetrappen, mens de to 
andre trapper isede til. 

Målte ÷1,5 grad
Der var i dagene op til 
lagt op til ordentligt vin-
tervejr:

26. februar kunne 
Undermålerassistentaspi-
rantelev Marc Limschou 
nemlig måle vandet til 
÷1,5 – typisk har vi p.gr.a 
saltindholdet kun kunnet 
komme ned på ÷0,5.

Kuldefaktoren spillede 
ind den dag, så der var 
koldt på broen med kolde 
tæer og fingre og is på 
alle tre trapper.

Vandtemperaturen 

betød også, at der kom 
grødis; for mange med-
lemmer en helt ny og gan-
ske anderledes oplevelse 
at bade i, hvor man ikke er 
rigtig våd, når man kom-
mer op.

Grødis er en sjælden-
hed, idet vi har haft grødis 
26. februar 2011, 24. janu-
ar 2014 og 15. februar 
2017.

Rekorden er ÷ 2 grader
Nyhedsbrevet har konsul-
teret Temperaturudvalgets 
statistiske ekspert, Under-
målerassistent af 1. Grad 
Søren Søndergaard.

Han kan oplyse, at selv 
om det var koldt i februar-
marts, så er det ikke nok 
til at sætte rekord:

8. februar 2017 måltes 
nemlig ÷2,0 grader. Den 
dag blev rekorden på ÷ 
1,9 grad fra 30. januar 

2010 slået. I 2016 var vi 
både 7. og 16. januar nede 
på ÷1 grad.

Går over i historien
Men vand- og tempera-
tursituationen omkring          
1. marts vil alligevel gå 
over i historien:

- Vi har aldrig haft is så 
sent. Og isen kom meget 
hurtigt med østenvind og 
blæst med vindfaktor på 
over ÷15 grader. Så det 
var en kold oplevelse, at 
stå på badebroen i de 
dage, siger Søren Sønder-
gaard.

Han tilføjer, at den 
normale vandtemperatur 
3. marts ligger omkring 4 
grader. Men mange med-
lemmer mangler stadig 
at opleve at bade i et hul 
i isen:

- Fastis har der ikke væ-
ret siden 4. februar 2012.
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