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Fantastisk rekord!
Temperaturudvalget melder og varmerekord lørdag 17. juli

Lurblæserlauget Lurendre-
jerne får en travl august:
Mandag 9. august er der 
koncert i forbindelse med 
generalforsamlingen og 
27.-29. august gælder det 
Rungsted Havnefest.
Billedet er fra havnefesten 
2015: Ole Pagh-Schou, 
Søren Søndergaard, Gerd 
Tvede og Kurt Elliot Larsen.
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Glade er vi for Laugets 
elektroniske måling af 
vandtemperatur og vand-
dybde. 

Men Temperaturudval-
get er ingenlunde blevet 
arbejdsløs på grund af 
den teknologiske udvik-
ling.

Tværtimod!

Vigtige opgaver
Udvalget tjekker med 
manuelle håndmålinger, 
at elektronikken viser 
korrekt, ligesom udvalgets 
medlemmer jævnligt er 
hovedtaler på internatio-
nale kongresser for vand-
temperaturmålinger.

Og så er der endelig 
et tredje, vigtigt område: 
Statistikken. 

Og dette arbejde fører 
til en absolut nyhed:

- Så slog vi vores gamle 
morgenvandtemperatur-
rekord fra 28. juli 2018 på 
23,5 grad: Lørdag morgen 
17. juli nåede vandtem-
peraturen nemlig kl. 7.30 
op på 25 grader! oplyser 
Undermålerassistent af 1. 
Grad Søren Søndergaard.

Uhyggelig prognose!
Det er en betragtelig 
rekordforbedring, og 
Undermåleren er ikke sen 
med en uhyggelig prog-
nose:

- For den hurtige hoved-
regner er det 1,5 grader 
på tre år. Hvad skal det 
ikke ende med om ti år: 
måske 28-29 grader mor-

genvand og varmere op 
ad dagen!

Turen kommet 
til naturen
Omvendt må vi sige, at 
Øresund blot følger en 
trend, der har været tyde-
ligt de seneste år:

Badende spørger efter 
varmtvandsbassiner, som 
derfor efterhånden er 
blevet et must for enhver 
svømmehal. 

Og nu er turen så kom-
met til naturen.

Men som enhver vin-
terbader ved, så er alt 
over ti grader kedeligt, og 
Undermåleren konstate-
rer da også, at vi nu bør 
se hen til noget køligere 
vand:

- Normalt er det ikke 
koldt at komme op af det 
kolde vand om vinteren. 
Der kan vi stå på broen 
uden at fryse. 17. april 
blæste det, så der var det 
koldt at komme op af 25 
grader varmt vand. En 
sjov oplevelse …

En meget kraftig 
varmeudvikling
En tendens fra de tidli-
gere år er, at de varme 
vandtemperaturer typisk 
kommer om aftenen, når 
vandet er varmet op gen-
nem dagen af solen.

Men nu har vi adskil-
lige dage ligget over 20 
grader om morgenen.

Når Temperaturudval-
get roder i annalerne, så 
kommer disse dage med 
varmt morgenbadevand 
frem:

26. juli 2016: 21,0
8. september 2016: 23,0
8.  juli 2017: 17,0 (varme-

ste vand i 2017, som var 
en kold sommer).

19. juli 2018: 21,0
16. august 2020: 22,5.
Vi kan glæde os til, at 

badesæsonen starter 1. 
oktober, hvilket Lauget 
markerer med Stander-
hejsning, Dåb, morgen-
bord, fællessang og 
koncert af Lurblæserlau-
get Lurendrejerne lørdag 
2. oktober.
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Pligthuggertravlhed
Udvalget sørger for en masse gode ting for Laugets medlemmer
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Husk general-
forsamlingen 
mandag 
9. august
Glem ikke at huske den 
muntre generalforsamling 
mandag 9. august klokken 
20 på Rungstedgaard.

Har du lyst til at del-
tage i middagen forud kl. 
17.30, så skal du indbetale 
400 kroner senest fredag 
30. juli:

1. MobilePay = TAST 
16972 eller

2. Netbank = registre-
ringsnr. 9570 kontonr. 
0012618115 i Danske 
Bank.

Det kræver ikke tilmel-
ding at deltage i general-
forsamlingen kl. 20.

Coronarestriktionerne 
betyder, at du skal vise 
coronapas.

Havnefest 
venter forude
Rungsted Havnefest 
genoptages efter et års 
coronapause:

Fredag-søndag 27.-29. 
august - om mon ikke du 
møder Lurblæserlauget 
Lurendrejerne?

Har du lyst til at give en 
hånd med i informationen 
i minimum to timer, så 
kontakt Lauget.

Sæt x i 
kalenderen 
Mandag 9. august kl. 20: 
Generalforsamling, 
Rungstedgaard.
Middag kl. 17.30.
Lørdag 2. oktober 
kl. 8.15:
Standerhejsning og dåb 
med morgenbord. 
Vinterpaladset.
Fredag 24. december 
kl. 8.15: 
Julebadning med 
morgenbord. 
Vinterpaladset.

Pligthuggerudvalgets 
medlemmer ligger ikke 
på den lade sommerside!

Medlemmerne har sør-
get for, at hele badebroen 
nu er forsynet med gum-
mimåtter.

- Vi vil også sørge for, 
at alle trinene dækkes af 
måtte, oplyser Pligthug-
gerassistentaspirantelev 
Jacob Grip.

Hér vil der også blive 
kigget på muligheden for 
at lægge gummi på de ne-
derste, ståldækkede trin, 
som har det med at blive 
algeglatte.

Rustproblem løses
Men Pligthuggerne har 
mere i posen:

- Flere medlemmer har 
klaget over, at metalkur-
vene ruster og det smit-
ter af på håndklæderne, 
fortæller Pligthuggerassi-
stentaspiranteleven.

De 200 kroner dyre 
kurve holder kun ét år, så 
har saltvandet nedbrudt 
overfladen og rusten 
tager over.

Pligthuggerne har der-
med fostret en idé, som 
også løser kurvekapaci-
tetsmanglen:

- Vi arbejder med en 
model i træ, der kan hæn-
ge som en slags »altan-
kasse« langs gelænderet.

Men da løsningen er 
ved at blive patenteret, 
kan udvalget af konkur-

rencehensyn ikke oplyse 
nærmere, ligesom sikrin-
gen af det verdensdæk-
kende patent kan forsinke 
udførelsen en anelse.

Men det er ikke eneste 
nyhed på vej:

Der arbejdes også med 
et stort klapbord på nord-
siden til brug af Aftenba-
derne og til Standerhejs-
ning og Julebadningen.

Endelig vil Parken om-
kring Vinterpaladset også 
i nær fremtid blive smuk-
kereret.

Og Havnekontoret har 
lovet, at der også kommer 
en papirkurv op til gæ-
ster, som derfor ikke læn-
gere behøver efterlade 
deres affald i Parken.

Nu er hele badebroen blevet gummibelagt og fødderne får det blødt.
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