
Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere · nr. 87 oktober 2022 · 11. årgang

Varmtvandsbassinet 
Øresund døbte 18
Grønlandske isbjerge på vej for at sikre badesæsonen
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18 farvestrålende medlemmer avancerede fra skjoldunge til skjoldmø/viking.

Hvad er passende på-
klædning, når man nor-
malt bader uden tøj?

Dét spørgsmål gav 18 
medlemmer af Hørsholm-
Rungsted Vikingelaug 
deres bud på, da de lør-
dag 1. oktober blev døbt i 
forbindelse med stander-
hejsningen, der markerer 
at badesæsonen er startet. 

Og som det ses på 
billedet er kreativiteten 
ganske stor!

Isbjerge på (om)vej
Omkring 125 af Laugets 
600 medlemmer var mødt 
op, og i en tale fulgte Høv-
ding Erling Madsen op på 
en tidligere idé om at al-
liere sig med søværnet og 
få flådens skibe til at tage 
isbjerge med på slæb fra 
Grønland. 

De kan så droppes i 

Øresund og sikre koldere 
badevand i en tid hvor 
klimapåvirkningerne 
sender temperaturen den 
forkerte vej. 

P.t. ligger vandtempera-
turen i Øresund omkring 
13 grader - og alt over ti 
grader er kedeligt.

- Vi havde faktisk de 
første isbjerge på vej – 
men de måtte desværre 
sejle forbi Rungsted, da 
der kom et nødopkald 
fra Bornholm. Som derfor 
har fået glæden af vores 
isbjerge, der i det interna-
tionale perspektiv nu har 
medvirket kraftigt til den 
kolde krig, sagde Høvdin-
gen.

Caribiske storme 
Men der er stadig håb 
forud for koldere bade-
vand, idet meldingen fra 

vort medlem Michael 
landmark i Arktisk Kom-
mando i Nuuk lyder at 
indlandsisen fra Polarha-
vet smyger sig ned langs 
østkysten af Grønland og 
der er måske derfor en 
lille chance for at en af 
de caribiske storme kan 
skubbe lidt grønlandsk is 
ned i Øresund.

Varmtvandsbassinet
Men trods de 13 grader, 
der har gjort Øresund 
til et varmtvandsbassin, 
anslog Høvdingen de opti-
mistiske toner: 

- Man bliver i godt 
humør af det kolde gys og 
den varme stemning, så 
det er ikke uden grund, 
at vi kalder os de muntre 
helårsvinterbadere!

Flere billeder på næste 
side og på hjemmesiden.

Vinterpaladset 
2.0 til april
Bestyrelsen har nedsat en 
lille arbejdsgruppe, som 
ser på mulighederne for 
at flytte Vinterpaladset 
længere ud på den nye 
udgave af Sydmolen. 

Intentionen er at have 
nogle bud klar til januar, 
hvorefter generalforsam-
lingen i april skal træffe 
en principbeslutning.

Er der stemning for at 
arbejde videre, skal en 
endelig beslutning træffes 
senere, når vi har oversigt 
over økonomien.

60 blev spurgt 
før 32 sagde ja
Tendensen fortsætter: 
Mange på ventelisten 
fortryder.

Det betyder, at vi i år 
har spurgt de første 60 på 
listen for at udfylde de 32 
ledige pladser.

De, der siger nej, ryger 
ud af listen, som p.t. er på 
105. 

Næste gang vi optager 
er per 1. oktober 2023.

Solhvervs-
festen er nær
Tirsdag 29. november kl. 
18.30 har Lauget skænket 
op til velkomstdrinken.

Stedet er Rungsted Golf 
Klub og det handler om 
den traditionelle Sol-
hversfesten, hvor vi bl.a. i 
konkurrencen skal finde 
Vinderbordet.

Mandag 21. november 
er sidste frist for tilmel-
ding: Der er 100 pladser.

Mail er sendt ud eller tit 
på Opslagstavlen.

http://www.vikingelauget.dk
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Få 20 % rabat 
på maling
Trænger du til at svinge 
penslen?

Så kan du som medlem 
af Lauget spare penge:

Lauget har lavet en afta-
le med Flügger-butikker-
ne i Hørsholm, Helsingør, 
Lyngby, Hillerød, Rødovre 
og Brøndby samt online:

 Opgiv kontonummer 
642791 - så får du 20 % 
rabat, og  Lauget får 5% 
retur af det samlede be-
løb, der er købt for af alle.

Pylonerne 
snart nede
Pylonerne vil formentlig 
inden for en månedstid 
være nede resten af vin-
teren.

Det betyder, at du kan 
køre i bil ud til Vinterpa-
ladset uden bombizzen.

Husk at sende 
din nye mail 
Vi har en håndfuld med-
lemmer, vi ikke kan sende 
informationer til, fordi 
deres mail afvises.

Så skifter du mailadres-
se, så husk at fortælle det 
til Lauget: 
post@vikingelauget.dk

Sæt x i 
kalenderen 
Mandag 28. november
Rungsted Havns årsmøde 
med orientering om havne-
udvidelsen.

Tirsdag 29. november 
kl. 18.30 
Solhvervsfest, 
Rungsted Golf Klub.

Fredag 24. december 
kl. 8.30
Julebadning med morgen-
bord, Vinterpaladset.

Nyt begreb: Beachwalk
Lurblæserlauget Lurendrejerne med nyt dress til Standerhejsningen

Et nyt begreb blev lanceret til Stander-
hejsningen 1. oktober: Beachwalk, som 
en yndefuld erstatning for catwalk.

Lurblæserlauget Lurendrejerne andu-
ver altid musicerede ad Sydstranden til 
Vinterpaladset - med et enkelt truende 
udfald mod Vedbæk Vikingelaug mod 
syd.

Således også i år - men denne gang i 
nyt, smart design. 

Bemærk, at trutterne er iført sorte 
dragter og krigerne røde, og så er der 
ens, grå sokker til alle.

Farver var der også på de 18, som blev 
døbt, som fotoet på forsiden viser.

To medlemmer - Morten Westmark An-
dersen og Jesper Salskov havde trodset 
maskeforbuddet og helt iklædt sig gule 
heldragter:

- Og så var der nogle, der kaldte os De 
Gule Mænd! sagde en skuffet Morten 
Westmark Andersen bagefter.

De var nemlig ikke klædt ud som 
mænd, men som gule bøjer, for at sym-
bolisere, at de plejer at svømme langs 
de gule bøjer og ud til pontonen.

Foto: Jesp
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Catwalken blev til beachwalken, da Lurendrejerne gav modeopvisning.

Morten Westmark Andersen og Jesper Selskov var klædt ud som gule bøjer.
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