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Vinter-
paladset 
fortsat lukket
Myndighedernes krav om, 
at foreningslokaler skal 
være lukket land, gælder 
til mandag 5. april.

Det betyder også, at 
Vinterpaladset derfor 
fortsat er lukket - og så 
snart Lauget ved, hvad 
der sker fra 5. april, mel-
der vi det ud.

Det er derfor skuffende 
at konstatere, at døren 
onsdag 10. marts for an-
den gang stod ulåst.

Dels er det dårlig stil 
ikke at låse efter sig (løft 
op i håndtaget inden du 
drejer nøglen!).

Dels er det dårlig stil 
overhovedet at gå ind, når 
der er adgang forbudt!

Fy-fy!

Vinterbadning 
hitter stort
Der er nu 61.128 registre-
rede vinterbadere i Dan-
mark.

En tredobling på ti år.
Siden 2019 er der kom-

mer 28 nye klubber til, så 
det samlede tal registreret 
i Vinterbadeforeninger i 
Danmark nu er 164 klub-
ber.

Lauget kan konstatere 
samme udvikling:

 I 2008 var vi 200 med-
lemmer - i dag 600. Og 
der står p.t. 110 på vente-
listen.

Men da vi på grund af 
de beskedne fysiske for-
hold har sat et maksimum 
på 600, er det formentlig 
kun et fåtal som optages 
per. 1. oktober, hvor bade-
sæsonen starter.

Latteren må vente med 
at rulle som bølger
Generalforsamlingen udskydes til medio august 

Runerister 
Jens Hage 
gør klar til 
simultan-
tegning på 
den seneste 
general-
forsamling i 
august 2020.
Lauget er 
nok den  
eneste 
forening, 
som 
aflægger 
beretning 
som 
tegneserie!
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Laugets muntre general-
forsamling er én af årets 
fire samlinger.

Men også en samling, 
der ser ud til at hænge ud 
over coronaafgrunden.

Vedtægterne siger den 
skal foregå i april, men 
da forsamlingsforbuddet 
foreløbig gælder til 5. 
april er det ikke realistisk:

- Bestyrelsen har over-
vejet en virtuel general-
forsamling, men har 
foreløbig valgt at skubbe 
generalforsamlingen, 
oplyser Høvding Erling 
Madsen.

Det vil være trist, hvis 
ikke vi har mulighed for 
at mødes og lade latteren 
rulle som bølger i Øre-
sund.

Ikke mindst når Jens 
»Runerister« Hage simul-
tantegner til beretningen 
- vi er formentlig landets 
eneste forening, som også 

aflægger beretning som 
tegneserie!

Vi har en Plan B
Foreløbig venter vi på en 
ny udmelding fra statsmi-
nisteren op til 5. april:

- Sidste år måtte vi hen 
i midten af august og det 
kan meget vel også blive 
tilfældet i år, siger Høv-
dingen.

Han begrunder det 
med, at så vil alle forment-
lig være vaccineret og vi 
kan nå at vedtage kontin-
gentet, der skal betales i 
løbet af september:

- Viser det sig umuligt 
inden midten af august, 
så er plan B en virtuel 
generalforsamling, siger 
Høvdingen.

Bestyrelsen vil under 
alle omstændigheder som 
sædvanligt udsende regn-
skab for 2020 og budget 
for 2021 i nær fremtid.

Seks Kåber - 27 Klæder
Vi kan også godt afsløre, 
at der er seks medlem-
mer, som blev optaget i 
1995 og derfor fortjener 
Kåben med tilhørende 
vikingenavn.

Og der er 26 medlem-
mer, som har gjort sig 
fortjent til det ædle 10 års 
Klæde; dvs. de blev opta-
get i 2010.

Navnene kommer i en 
kommende udsendelse.

Lauget vil i nær frem-
tid også melde ud om, 
hvorvidt Kåber og Klæder  
udleveres i foråret eller vi 
satser på en fysisk gene-
ralforsamling.

Det sidste er jo sjo-
vest, så vi kan hylde disse 
ihærdige, muntre helårs-
vinterbadere, som i årevis 
ufortrødent har kastet 
deres legemer i Øresunds 
bølger - også når de ikke 
var der!
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Badevand og det røde flag
App’en giver ikke nødvendigvis et præcist billede af forholdene

Tegning: Jens Hage

Tiden går 
hurtigt!
Det sidste nummer - num-
mer 72 fra februar - fik vi 
angivet med udgivelses-
året 2022.

Men selv om tiden går 
hurtigt, så er vi dog ikke 
nået længere end til 2021.

Podcast om 
vinterbadning
»Vinterbader« er titlen på 
en bog af Klaus Slavensky 
- og den danner bag-
grund for en podcast.

Her taler forfatteren 
med forfatter Hanne-
Vibeke Holst og journalist 
Lone Kühlmann om vinter-
badningsens fortræffelig-
heder.

Giv dit besyv 
med om 
havnevisioner
Næste skridt i havnevisio-
nerne er en spørgeunder-
søgelse.

Rungsted Havn og Hørs-
holm Kommune vil oven 
på en række virtuelle 
borgermøder godt have 
input fra medlemmerne af 
foreningerne på havnen.

Lauget opfordrer dig 
derfor til at bruge fem mi-
nutter på dette - også for 
Laugets medlemmer - så 
vigtige emne.

Brug dette link.
Du kan læse mere om 

visionerne hér.

Måske holder du øje med 
badevandskvaliteten via 
app’en Badevand?

Vort medlem Leif Wil-
liam Petersen gør for at 
undgå badning, når der 
varsles rødt flag.

Derfor undrede det 
ham, at app’en ikke viste 
rødt flag ud for Rungsted 
Havn Syd samtidig med at 
TV 2/Lorry fortalte, at ba-
devandskvaliteten langs 
Øresunds kyst var så 
ringe, at det blev frarådet 
at bade.

Hvorfor forskel?
DHI i Hørsholm står bag 

app’en, der betales af 
kommunerne.

Der en uafhængig, inter-
national rådgivnings- og 
forskningsorganisation 
med speciale i vandkva-
litet.

Derfor spurgte Leif Wil-
liam Petersen DHI, hvorfor 
der var forskel.

Aktuelt handler det om 
en dag i slutningen af fe-
bruar, hvor der var kraftig 
snesmeltning.

Overløb og strøm
Kommunerne rapportere 
udledninger fra kloaksy-
stemerne til Øresund:

»Når vi varsler, så 
benytter vi aktuelle data 
fra kloaksystemet og den 
aktuelle strøm i Øresund. 
De strande, der bliver 
påvirket af spildevandet, 
bliver herefter markeret 
med rødt flag. Men det 
vil ikke nødvendigvis 
være alle flag, der er røde 
samtidig«, fortæller Sales 
Manager Anders Chr. 
Erichsen fra DHI.

Eller sagt med andre 
ord: 

App’en Badevand giver 
ikke nødvendigvis et helt 
præcist billede af den 
aktuelle vandkvalitet.

Så er den ged barberet!
Det er jo os, der er vikingelauget - så det er vores nye webadresse

Der er jo ingen tvivl om, at det er os, der er vikingelauget.
Men Laugets webadresse www. horsholm-rungsted-vikingelaug.dk er lidt lang.
Vi har derfor taget konsekvensen af, at vi er Danmarks førende vikingelaug med 

foreløbig 47 herlige år som de muntre helårsvinterbadere på Rungsted Havn og fået 
ny webadresse: www.vikingelauget.dk. 

Så er den ged barberet!
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