
20 farvestrålende badere
Er avanceret fra det lidet attraktive skjoldunge til viking/skjoldmø
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- I Ægirs, Neptuns og 
Poseidons navne, så 
kan I nu og i al fremtid 
med rette og stolthed 
kalde jer skjoldmø/vi-
king, lyder det i Laugets 
dåbsritual.

Og de 20, som i strid 
blæst lod sig døbe i 
forbindelse med Stan-
derhejsningen lørdag 5. 
oktober levede tilfulde 
op til dresscoden:

Kreativiteten var stor 
og påklædningen vakte 
stor begejstring hos 
de flere end 100 frem-
mødte.

De avancerede der-
med fra det lidet at-
traktive skjoldunge til 
skjoldmø/viking og fik 
det fornøjelige Dåbsdi-
plom samt Dåbsklædet.

I talen til forsamlingen 
pegede Høvding Erling 

Madsen på, at den mun-
tre tone har været med i 
alle Laugets 45 år.

Han bemærkede, at 
Lauget er den eneste 
forening, som bruger 
Havnen og de skønne 
faciliteter alle årets 365 
dage. Og vi stiller vores 
populære badebro til 
rådighed for turister, 
som er betegnelsen for 
ikke-medlemmer.

20 medlemmer lod sig døbe i det omkring ni grader kolde vand i Øresund.

Nu er vi 590 
medlemmer
Skatmester Niels Hjort-
boe har haft fingrene på 
lommeregneren:

- Vi er nu 590 med-
lemmer: Ni er gået ud 
og der er kommet 64 
nye ind per 1. oktober, 
fortæller han.

86 var på ventelisten, 
men de sidste tre år har 
vi set en tendens til, 
at cirka 25 % fortryder 
ansøgningen.

Der er p.t. 25 på 
ventelisten til eventuel 
optagelse næste år.

Skatmesteren har 
også en positiv melding 
om betalingsviljen: 

I år har stort set alle 
medlemmer betalt kon-
tingent til tiden: Tilbage 
er 19, som har fået en 
ekstra frist og et gebyr 
på 100 kroner. 

Og betaler de ikke de 
350 kroner inden fristen 
udløber, har de meldt 
sig ud.

 
Fire kategorier
Standerhejsningen 
markerer starten på ba-
desæsonen. Og dåben 
løfter de døbte op til at 
kunne kalde sig viking/
skjoldmø.

Der er to kategorier 
yderligere: 

Nederst i hierarkiet er 
skrællinger: Medlem-
mer, som ikke bader 
længere. De tåles dog, 
så længe de betaler 
kontingent.

Endelig er der turi-
ster: De, der bruger 
Laugets badebro uden 
at være medlemmer. 
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Vinterbadning er populært
Kraftig stigning landet over - også langs Øresunds kyst
Interessen for vinter-
badning er stærkt sti-
gende og har været det 
i flere år.

- Vi er nu 147 forenin-
ger med tilsammen 
52.542 medlemmer! 
fortæller sekretær i 
Vinterbadeforeninger i 
Danmark, Thomas Fri-
sendal.

En tidligere undersø-
gelse har vist, at der er 
lige så mange, som ba-
der udenfor klubregi.

Lauget er nu oppe på 
590 - i 2008 var vi 200, 
og har siden tømt vente-
listen hvert år.

På vor Standerhejs-
ning i lørdags kunne 
repræsentanterne 

for naboforeningerne 
melde om stigning og 
ventelister:

Vedbæk Vikingelaug 
har nu 1.200 medlem-
mer og 350 på venteli-
ste og Nivå Pingvinerne 
300 medlemmer, så 
de tre naboforeninger 
tilsammen har 2.100 
medlemmer!

Bo Nielsen, Vedbæk Vikingelaug, Høvding Erling Madsen og David Trier Frederiksen, 
Nivå Pingvinerne - tilsammen har de tre foreninger 2.100 medlemmer.

Ryatæppet 
forsvinder
Ryatæppet på trapper-
ne har længe været et 
glat og glidende ind-
slag i badningen.

Pligthuggerudvalget 
har tidligere brugt fire 
timer i vandet for at få 
bugt med algerne.

Men nu lysner det: 
Lauget har lavet en 
aftale med firmaet, som 
har monteret trapperne: 
Det råder over kraftigt 
renseudstyr og vil i nær 
fremtid sørge for rene 
trin.
 

De næste to 
mødesteder
Med Standerhejsningen 
overstået og General-
forsamlingen i april er 
der to samlingspunkter 
tilbage i år:

Solhvervsfesten 
torsdag 28. november 
- hvor det er tilladt at 
tage en ledsager med 
som ikke er medlem 
- foregår igen i Restau-
rant Skovhus.

Invitation kommer 
senere.

Juleaften har vi den 
traditionelle Julebad-
ning kun for medlem-
mer - og hér leverer 
Lauget traktementet 
som til Standerhejsnin-
gen.

Vigtige datoer 
Standerhejsning og dåb:
Solhvervsfest:
Torsdag 28. november 
kl. 18.30, Restaurant 
Skovhus.
Julebadning: 
Tirsdag 24. kl. 8.30, 
Vinterpaladset.

Du kan altid følge 
med på hjemmesiden.

Nabovisit fra vinterba-
derne i Nivå og Ved-
bæk er blevet en tradi-
tion.

I år havde Lauget også 
inviteret formanden for 
Rungsted Havn, Jørgen 
Thorsell, og de to poli-
tiske udvalgsformænd 
Nadja Maria Hageskov 
og Jan H. Klit:

- I lyset af de mange 
ideer, der er til udvik-
ling af Rungsted Havn 
og Sydstranden, synes 
vi at det er fint, hvis 
både Havnens bestyrel-
se og politikerne får et 

indblik i Laugets muntre 
hverdag. Samtidig viser 
vi, at vi er parat til at 

gå ind i en konstruktiv 
dialog, siger Høvding 
Erling Madsen.

Nadja Hageskov og Jan H. Klit på besøg i Vinterpaladset.
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Gæstelisten blev i år udvidet
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