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Julebad, oh hvor var du smuk!
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Ganske mageløst og uvant var det: Fuldmåne, solopgang og minus 4,5 grader på samme tid!
Joh, de knapt 100 fremmødte til Julebadning i mandags 24. december fik en herlig oplevelse. 
En rød stribe lagde sig over Landskrona, og midt i fællessangen anført af Reserveskjald Jens 

»Runerister« Hage stod solen op som en smuk, lysende julekugle i sprækken mellem Øresund og Skåne.
Naturligvis en timing, som Bestyrelsen absolut tager ansvaret for ...
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Pligthuggerpraktikant
Jacob Grib på deltid med ishakken efter grundig udvælgelse
- I vores bestræbelser 
på at bevare effektivi-
teten på et højt niveau 
er vi allerede nu i 
gang med at sikre, at 
bemandingen er klar 
til en hård isvinter, 
bebudede Pligthug-
ger Henrik »Ravneøj-
ne« Løve i begyndel-
sen af november.

Da han selv er gået 
i frivilligt  og midler-
tidigt eksil på Møn og 
Pligthuggerassistent 
Flemming Voss snart 
vil anduve fremmede 
havne, er Pligthug-
gerassistentaspirant-
elev på prøve Hen-
ning Petersen ene 
tilbage.

Og én elev - endda 
på prøve! - er altså 
ikke nok beredskab, 
hvis der skulle kom-

me sne og is!

Tre kvalifikationer
Pligthuggerudvalget 
nåede derfor frem til, 
at der i vinterhalv-
året er brug for en 
isbryderassistent-
aspirantpraktikant på 
deltid, som skal have 
følgende kvalifikatio-
ner:

1. være i stand til at 
løfte drænspaden.

2. kunne svinge 
drænspaden på en 
kontrolleret måde, 
så rækværk og trap-
petrin stadig er i 
hel stand efter endt 
brug.

3. kunne betragte 
det som flexjob og 
tage ned til bade-
broen på andre tider 
end om morgenen og 

bruge lidt tid på at 
hugge ny is væk.

Hård udvælgelse
Pligthuggerudvalget 
har gennemgået de 
mange velkvalifice-
rede ansøgninger og 
efter flere runder med 
ansættelsessamtaler 
og en grundig test er 
valget faldet på Jacob 
Grib.

Yderst eftertragtet
Det er jo som altid 
eftertragtet at få et 
job i Laugets mange 
ualmindeligt vigtige 
udvalg på c.v.’et - men 
det skal understreges, 
at der kun er tale om 
en midlertidig prakti-
kantstilling.

Forløber det godt, 
så vil en optagelse i 

Havsvømning  
med omtanke
Beroligende skilte følges op med gode råd

Et lille eksperiment har 
fundet sted i Vinterpa-
ladset i december - og 
det har været synligt i 
form af nogle små, lami-
nerede skilte.

Anført af vort med-
lem Joan Jürs har tre 
havsvømmere set på, 
hvordan vi bedst hånd-
terer, at flere af Laugets 
medlemmer også dyr-
ker havsvømning.

Det gav nemlig dét 
problem, at når en hav-
svømmer klæder om for 
at nappe et par kilome-
ter i Øresund, så går 
der et stykke tid.

Og den gyldne regel 
er, at vi om morgen 
aldrig låser døren, når 
der er tøj tilbage i Vin-
terpaladset, så vi ikke 
risikerer at badende 
medlemmer låses ude.

Men når der går et 
stykke tid inden en hav-
svømmer er retur, har 
det haft nogle uheldige 
konsekvenser:

Når tøjet ligger der, er 
andre medlemmer gået 
fra et ulåst hus eller er 
bekymret begyndt at 
lede efter badene, der 
ikke er der.

 - Derfor har vi lavet 

skiltene, som ligger på 
bordet, så andre også 
kan bruge dem. Og vi 
kommer også med et 
forslag til gode råd om
havsvømning og sikker-

hed, fortæller Joan Jürs.
Havsvømning er ble-

vet yderst populært og 
især fra Vandskibroen 
svømmer mange ud, 
når vandet er varmere.

Jacob Grib fotograferet til den om-
fattende test inden han blev udpe-
get til isbryderassistentpraktikant.

Pligthuggerudvalget som elev 
på prøve skulle godkendes af 
Generalforsamlingen 11. april.  

Så præstationspresset er stort 
på Jacob Grib!

Pilotprojekt med havsvømning har i første omgang ført til 
skiltet: Michael Jacobsen, Joan Jürs og Kent Knold.
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