
App giver mental støtte
Nu ved du hjemmefra om du skal være fladfisk eller hovedspringer
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Lauget målte i 2012 vandtemperaturen for TV 2 Vejret, som her får finesserne forklaret af 
Overmåler af 1. Grad Knud »Kviksølv« Limschou.

Pylonerne 
bliver ned
Fra i morgen mandag 19. 
oktober bliver pylonerne 
nede.

Det betyder, at du kan 
køre ud til Vinterpaladset 
uden at bruge bombizzen.

Pylonerne kommer i 
drift igen til foråret, når 
bådene er kommet i van-
det.

32 nye 
medlemmer
Skatmester Niels Hjortboe 
har brugt masser af tid på 
mail og telefon for at få 
kontakt til de 73, som ikke 
havde betalt kontingent til 
tiden.

Hovedparten har betalt 
de 200 kroner plus geby-
ret på 150 kroner. 

Nogle stykker valgte at 
melde sig ud, og en en-
kelt er blevet ekskluderet.

Resultatet er, at vi opta-
ger 32 nye medlemmer.

Og der er 67 tilbage på 
ventelisten.

Lauget største 
forening 
Med 600 medlemmer er 
Lauget nu den største for-
ening af de ni foreninger 
på Rungsted Havn.

Og vi er den eneste for-
ening, som bruger havnen 
365 dage om året.

Tak for 
opbakningen 
Tak til de mange som har 
rost bestyrelsen for hånd-
tering af coronareglerne.

Og Pligthuggerudvalget 
lover, at vi ikke løber tør 
for håndsprit!
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Mental forberedelse er 
vigtig i alle livets aspek-
ter.

Lørdag 17. oktober 
sendte Lauget infomail 
ud til alle medlemmer om 
den nye app, der konstant 
måler vandtemperaturen 
og vanddybden ved Lau-
gets badebro:

- Det kan være mentalt 
nyttigt hjemmefra at vide, 
om det er fladfisketeknik-
ken, du skal bruge, eller 
de elegante hovedspring, 
lyder det var Kurt »Lurifax 
den II« Elliot Larsen.

Han er Laugets første 
app-koordinator og har 
styret arbejdet i et unikt, 
tværlaugisk samarbejde 
mellem Temperaturudval-
get, Vanddybdeudvalget 
og Pligthuggerudvalget.

Udvalgene fortsætter
Det skal understreges, at 
dette teknologiske kvan-
tespring ingenlunde over-

flødiggør Laugets ualmin-
delige vigtige udvalg:

Temperaturudvalget 
og Vanddybdeudvalget 
ved formanden Thøger 
»Skjalden« Johnsen skal 
fortsætte:

- Vi har samlet en unik 
ekspertise, som vi ingen-
lunde vil kaste ud med 
badevandet i Øresund, 
understreger app-koordi-
natoren.

Den store betydning
Historisk set lå både 
temperatur og vanddybde 
i ét udvalg under ledelse 
af Jørgen »Isen skælver« 
Kops med Gina Jensen 
som assistent.

Så blev opgaven for stor, 
og der blev oprettet to ud-
valg, hvor bemandingen i 
Temperaturudvalget blev 
øget til tre og nu fire.

Det viser den store 
betydning Lauget lægger 
i opgaven.

Overmåler af 1. Grad 
Knud »Kviksølv« Limschou 
har siden april 2012 stået i 
spidsen for målingerne.

Han er manden, som 
indførte manuel måling 
med to decimaler efter 
kommaet suppleret med 
pil og/ned.

Denne unikke - og tek-
nisk vanskelige disciplin 
- har vakt international 
opsigt i vandtemperatur-
målingskredse verden 
over!

Traditionerne
Laugets medlemmer går 
umådeligt højt op i vand-
temperaturen og Overmå-
leren lover:

- Vi vil bibeholde tradi-
tionerne og skrive tem-
peraturen ind i Bogen og 
ude på tavlen; ikke mindst 
det sidste er populært hos 
turister.

Nyt er at vanddybden 
også skrives.
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Stabil vandtemperatur
Øresund byder på ret stabile grader - men vi mangler det kolde
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Med vor nye app, der 
giver dig vandtemperatur 
og vanddybde, er der god 
grund til at stoppe op og 
se på vandtemperaturerne 
i år:

- Mange taler om klima-
ændringer, men vand-
temperaturen i Øresund 
ligger meget stabilt og va-
rierer kun med +/÷ 1,5 til 
2 grader over året, lyder 
det fra Undermåler af 1. 
Grad Søren Søndergaard.

Han er Temperaturud-
valgets statistikker.

Uhyggeligt varmt
Undermålerens konklu-
sion er klar:

- Efter en rigtig fin sen-

sommer med høje vand-
temperaturer, som nåede 
22,5 grader søndag 16. 
august, har vandet været 
uhyggeligt varmt længe.

Og det lover jo ikke 
godt for den nye bade-
sæson, som startede 1. 
oktober.

Undermåleren er dog en 
stor optimist:

- Jeg håber vi får en 
rigtig fin badesæson 
med lidt koldere vand 
end sidste år. Her nåede 
temperaturen kun ned på 
3 grader 27. februar.

Bare rolig
Nu blev vi i år corona-
snydt for standerhejsning 

og dåb den første lørdag i 
oktober.

Men Undermåleren har 
set tilbage på de sidste 
fem års temperaturer ved 
standerhejsningen:

2016 - 11,2
2017 - 12,0
2018 - 12,1
2019 - 11,0
2020 - 16,2.
Det er interessant med 

det store varmespring i år 
- men Undermåleren hen-
fører det under statistiske 
udsving:

- Her sker der pludselig 
en ændring på 4,8 grader 
- men temperaturen falder 
hurtigt med de nu kolde 
nætter, beroliger han.

Da Lauget fyldte 40 år i 2014 forsøgte Temperaturudvalget at sænke temperaturen i 
Øresund. En kasse is blev hældt i ved Laugets badebro. Men effekten var desværre 

kortvarig og yderst lokal. Fra venstre Overmåler af 1. Grad Knud Limschou, 
Undermåler af 1. Grad Søren Søndergaard og Undermåler af 1. Grad Jane Hjorth. 

Siden er Undermålerassistentaspirantelev Marc Limschou trådt ind i udvalget.

Giv dit besyv 
med om 
fremtiden
Nu ser det ud til, at Rung-
sted Havns visionsplaner 
kommer et skridt videre, 
idet der er ansat en pro-
jektmedarbejder.

Hun vil i december og 
januar tage en runde til 
havnens foreninger for at 
høre deres mening.

Der ligger bl.a. et af-
klarende møde i morgen 
mandag 19. oktober:

Når flere brikker er fal-
det på plads, vil Lauget 
udsende et temanummer 
af nyhedsbrevet, hvor den 
foreløbige skitse gennem-
gås.

Som det ser ud nu er det 
tanken at bygge et bade-
område i vandet mellem 
Vinterpaladset og Laugets 
badebro.

Klippeøen er titlen på 
denne del af projektet til 
15 millioner kroner.

- Vi vil derfor bede 
medlemmerne om at 
kommentere planerne 
i løbet af november, så 
bestyrelsen kan bruge 
input i det videre arbejde, 
oplyser Høvding Erling 
Madsen.

Det skal understreges, 
at der er tale om skitser, 
som hen over 2021 sag-
tens kan blive ændret.

Platform 
forude 
Hørsholm Kommune pla-
cerer atter en badeplat-
form. Det sker til foråret 
- og forskudt for Laugets 
røde bøjle.

Vigtige datoer 
Solhvervsfest:
Torsdag 3. december,
Restaurant Skovhus.
Julebadning: 
Torsdag 24. december 
kl. 8.30,  Vinterpaladset.
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