
Stor nyhed: 
Nyhedsbrev
Dette nyhedsbrev er hi-
storisk: Det er Hørsholm-
Rungsted Vikingelaugs 
første nyhedsbrev i lau-
gets 38 år.

Bestyrelsen vil gerne in-
formere endnu bedre om 
de mange ting, der sker.

Vi har derfor valgt at 
søsætte dette nyhedsbrev, 
som vil udkomme fire 
gange om året. 

Men der er også god 
grund til at du følger med 
på vores hjemmeside 
www.horsholm-rungsted-
vikingelaug.dk

Medlems-
tallet stiger
1. oktober kan vi byde 
velkommen til omkring 20 
nye medlemmer.

Men der er samtidig 
nogle få, som har meldt 
sig ud. Primært på grund 
af det ekstra brokontin-
gent i år på 300 kroner. 

Det betyder, at vi når 
vintersæson starter er 
cirka 450 medlemmer.

Guide til 
titlerne
Vi går ikke op i titler - 
men helt uden om katego-
rier kommer vi ikke:

Nye medlemmer er 
skjoldunger, som efter 
to års badning kan blive 
døbt - og så er de vikin-
ger/skjoldmøer.

Medlemmer, som ikke 
aktivt bader, er skrællin-
ger. Og de, der bader fra 
broen uden medlemskab, 
er turister.
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Højdepunkterne for en viking: 
Fire ting du ikke må gå glip af!
Lørdag 6. oktober starter sæsonen med standerhejsning og dåb
Vikingeåret byder på fire 
store begivenheder.

Nærmest har vi stan-
derhejsningen den første 
lørdag i oktober: 6. ok-
tober kl. 8.30 starter den 
fornøjelige seance ved 
Vinterpaladset.

Vimplen hejses, Luren-
drejerne trutter, vi synger 
sange på mange vers og 
melodier kun Skjalden 
Thøger Johnsen kender 
og Høvdingen holder en 
laaaang tale mens rund-
stykkerne spises.

Det store højdepunkt 
indtræffer cirka klokken 
9.30, hvor dåben af de 
medlemmer, som aktivt 
har badet i to år, finder 
sted.

I år har 52 mulighed for 
at klæde sig lidt festligt 
ud inden de døbes og 
efterfølgene modtager et 

diplom som tegn på retten 
til at kalde sig skjoldmø/
viking.

Der kommer en liste op 
i Vinterpaladset, hvor inte-
resserede krydser sig af.

Det er også dagen, hvor 
vi byder nye medlemmer 
velkommen.

Solhvervsfesten rykket
Solhvervsfesten er næste 
fornøjelige indslag.

Her er datoen rykket 
fra torsdag til onsdag 5. 
december.

Stedet er Rungsted Golf 
Klub, hvor vi supplerer 
spisningen med selvskabt 
underholdning.

Tilmeldingsliste kom-
mer op i Vinterpaladset.

Rustet til juleaften
Juleaften er vi klar klok-
ken 8.30.

Bad, morgenmad, kaffe, 
te, sang og Høvdingens 
juleprædiken er på pro-
grammet 24. december, 
så du mentalt bedre rustet 
kan fejre jul.

En generalforsamling 
kan godt være sjov
Generalforsamling - dét 
lyder kedeligt!

Men ikke når vi mødes 
på Hotel Marina i Vedbæk 
torsdag 18. april, for så 
bliver det en latterrun-
gende aften.

Efter spisningen får de 
cirka 140 fremmødte vores 
specialitet: 

Runerister Jens Hage 
simultantegner beret-
ningen; vi er formentlig 
den eneste forening, som 
aflægger beretning som 
tegneserie!
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Pligthuggeren Søren Iversen 
på årets vigtigste opgave: 
Standerhejsningen.

Pligthuggerens 
vigtigste pligt
Portræt af én af vore 
mange vakse vikinger

Billedet viser Pligthugger 
og bygningschef, Søren 
»Brådsø« Iversen, i færd 
med at sætte foreningens 
vimpel op.

Det er hans vigtigste 
opgave i årets løb og han 
spiller derfor en stor rolle 
under standerhejsningen.

Det er også Pligthugge-
ren, som sørger for mon-
tering af håndklædekurve 
på badebroen, rekvirerer 
gartner til parken om-
kring Vinterpaladset samt 
monterer vandtempera-
turtavle uden på huset.

Han suppleres af Pligt-
huggerassistent af 1. grad, 
Torben Køhler.

Og du må aldrig tage 
stolen inden for til højre 
fra Pligthuggeren. Så 
vandrer han rundt som en 
løve i bur ...

Søren Iversen, som har 
været medlem siden 1974, 
har også i årtier handlet 
med biler - og hér er det 
godt at kende de gamle 
danske begreber som 
dusin og snes:

En ung mand ville sælge 
sin bil, og Søren bød ham 
»en snes tusinde«, hvortil 
de unge mand svarede, at 
12.000 altså var for lidt.

Hvorefter flinke Søren 
fluks bød 15.000 kroner, 
som han fik bilen for ...
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Bestyrelsen tager humor og venlighed i brug som våben: Vi er ikke tilhænger af en 
skov af forbudsskilte og har brugt sommeren til at vurdere, hvordan vores nye bade-
bro bliver (mis)brugt af andre. På en offentlig havn kan vi jo ikke låse den af.

Vi har derfor valgt at kombinere venlighed med humor og vil sætte skiltet herover 
op på Sukkenes Bro i nær fremtid. Skiltet er kreeret af vore Runerister Jens Hage.

Denne badebro er forbeholdt Hørsholm-Rungsted Vikingelaug. 
Pas godt på den og forlad den venligst, når du har badet. 

Tak for at du viser hensyn.  Havnekontoret 
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Overmåler Knud Limschou demonstrer med alvorlig mine, hvordan vi måler.

Rungsted kom på badevandskortet
19 grader var hér - som i resten af landet - den højeste temperatur i år
Det blev sommeren, hvor 
Vikingelauget satte Rung-
sted på vandkortet.

TV2 Vejret har i 16 år 
målt badevandstempera-
turen landet over - men 
manglede Rungsted på 
kortet.

Derfor kom der en hen-
vendelse, og takket være 
vor imponerende samling 
af fagudvalg, slog vi straks 
til.

Vandtemperaturudval-

get ved overmåler Knud 
Limschou og undermåler-
ne Gina Jensen og Søren 
Søndergaard blev sat på 
sagen.

19 grader var det var-
meste, vi målte i skolernes 
sommerferie. Og det pas-
ser med resten af landet:

»Badevandstempera-
turen lyver ikke og den 
afspejler hvordan det dan-
ske sommervejr har været 
i år. Vi har haft i alt fire 

badedage med tempera-
tur over de 19 grader. Det 
er jo ikke mange«, skriver 
TV2 Vejrets bademester 
Lisa Tomlinson i en tak for 
indsatsen.

 I juli besøgte TV2 Vejret 
Sukkenes Bro for at lave 
et indslag om temperatur-
målingen.

Du kan opleve det her:
http://vejret.tv2.dk/vi-

deo/51778447/
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