”VIKINGEN”
Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen
Nykøbing Falster
Oktober 2010

Formandens drøm
blev til virkelighed

Hvad indad tabes
må udad vindes

Godt medlemsarbejde
har gjort det muligt, i
lighed med andre ting
f.eks. flydebroen i
baggrunden og
renoveringen af
Klubhuset.
Hold dig orienteret på hjemmesiden:
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Sejlforeningen Vikingen,

indkalder herved til, ordinær
GENERALFORSAMLING,
tirsdag den 22. februar 2011, kl. 19,
i klubhuset, med dagsorden ifølge vedtægten.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10.
januar 2011.
Dagsorden for generalforsamlingen, Vikingens regnskab,
og indkomne forslag, tilstilles medlemmerne senest 14
dage før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen

Sejlforeningen Vikingens Bådfond,
indkalder herved til generalforsamling,
tirsdag den 22. februar 2011, kl. 18,30, i klubhuset.
Dagsorden tilstilles medlemmerne, senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Jimmy Madsen, formand.

Er du medlem af Sejlforeningen Vikingen, er du også
medlem af Bådfonden!
Valg af ny formand. Vores formand stiller, som bebudet på
sidste
generalforsamling,
ikke
op
til
genvalg
på
formandsposten.
Bestyrelsen er selvfølgelig sit ansvar bevist og har allerede nu
været ude med snøren for at fiske en formandskandidat, men
på nuværende tidspunkt uden held. Det ville være rigtig godt
at have et tilsagn inden generalforsamlingen! – så???
os
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Uddrag af regler for sejlforeningen Vikingen:
Sommerperioden regnes fra den 1. april til 1. november. I den
periode er der strøm og vand på broerne.
I vinterperioden er der kun strøm via Vikingens elmålere.
Målerlejen er 150 kr. og 2,50 kr. pr. kWh.
Ved større strømforbrug i sommerperioden skal der ske
registrering og betaling via måler.
Der er ikke vand på broerne i vinterperioden!
Både der ligger om vinteren skal betale 1/3 af sommerprisen.
Sommer og vinter anvises alle bådepladser af broformand Heinz
Browa.

Vikingen 1945 til 1950.
I Vikingens lille bibliotek er der en serie
sejlerblade fra tiden 1945 til 50. Bådene var
dengang af træ og bladene er fyldt med
mange tegninger til nye typer både.
Overraskende er at sejlklubberne Vikingen,
Nakskov og Vordingborg fylder meget i
bladene. Har vi været center for sejlsport?
Her er nogle smagsprøver:
1947: Fejøstævne i strålende sol.
Sejlforeningen Vikingen, der i år stod for
arrangementet, havde megen glæde deraf. Sejlklubberne ved Smålandshavet har
efterhånden skabt en smuk tradition for Fejø stævnet”. Som dommerskib
fungerede marinens kontrolskib. Chefen for marinedistriktet orlovskaptajn
Rasmussen var overdommer og formanden for Vikingen Sigurd. F. Christensen
måtte være dommer da dommerne fra Vordingborg og Næstved havde meldt
forfald. Om aftenen drog alle til Landbolyst hvor præmieuddelingen fandt sted,
og der blev holdt tale for damerne. Af de 13 løb tog Vikingen de 6 førstepladser. I
1948 stod Snekken for Fejøstævnet og der var anmeldt 54 fartøjer.
I 1945 er der et interview med formanden for Vikingen købmand Ole Bernth.
Han omtaler Vikingen som værende et af byens kælebørn. Han fortæller at, i 1914
gæstede KDY Vikingen med 50 både og gennem 20’erne tog Vikingens sejlere
sølvtøj med hjem til byen. Han håbede at få gang i ungdommen og efter en
propagandaaften var der blevet skaffet 20 nye ungdomssejlere. Der var også
skaffet penge til to nye juniorbåde. På grund af krigen skulle 75 års jubilæet først
afholdes i 1946 og han forventede 75 til 100 både til byen.
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Vikingens ønskede sig en ny pavillon, der skulle ligge ved den nye strandvej og
som skulle udstyres med restaurant og hyggelige lokaler.
Det gik bare ikke så godt for de to juniorbåde, for i en artikel med formanden for
Vikingen grosserer Sigurd Christensen, ”jolle-professoren”, fortæller han i 1950,
at juniorbådene skulle sælges og at man nu satsede på joller. Piratjollen var en af
de joller, han ville satse på, men ”jollesejlads er ikke for begyndere”.
Vikingebroen 1945
I 1948 var der
olympiade i England,
og Danmark skulle
deltage. Det var før
Dansk sejlunion blev
stiftet, og beslutningen
blev
taget
på
Sejlerdagen, som var
et møde hvor Jysk
Sejlunion,
Fyns
Sejlunion osv. mødtes.
Pengene skaffedes ved
bidrag fra klubberne.
Sejladserne fandt sted i Torquay. Alle kunne melde sig til udtagelsessejladserne. I
Firefly jolleklassen meldte sig 25 deltagere, 13 fra København og 12 fra
provinsen, og blandt dem Poul Jeppesen fra Vikingen. Udtagelsessejladserne til
Firefly jollen fandt sted ved Skovshoved. Feltet blev delt i to, hvoraf man udtog
de bedste 5 fra hvert af de to hold, som så skulle sejle om pladsen. Da man ikke
havde Firefly joller blev udtagelsessejladserne sejlet i en 12 fods Uffa King jolle.
Bladt de fem hurtigste fra provinsen var Sv. Aage Andersen fra Vikingen, og i
dommerkomiteen sad Grosserer Sigurd F. Christensen, Vikingen. Det blev
selvfølgelig Elvstrøm, der blev udtaget, og han tog sin første guldmedalje i 1948 i
Torquay.
På Sejlerdagen takkede apoteker Niels Benzon klubberne for bidragene til
olympiaden, hvor der i alt var kommet 20.560 kr. ind. Forretningsudvalget ville
ikke komme frem med hvilke beløb de enkelte klubber havde bidraget med, men
han fremhævede at Kvindelig Sejlklub og Sejlforeningen Vikingen havde givet de
største bidrag i forhold til medlemstallet.
På samme sejlerdag blev det besluttet at stifte Dansk Sejlunion og Dansk
Sejlunion blev meldt ind i Danmarks Idræts Forbund. Ved olympiaden i 1952 fik
sejlerne derfor penge fra tipsmidlerne.
Formanden
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Nystedturen havde en god tilslutning, men havnen ikke mange ledige pladser ved
sejlklubben, så et par af 17 deltagende både måtte tage til takke med en af de
andre broer. Lidt ærgerligt at ikke
nogle flere af de lokale tager på tur –
men det havde måske noget med vejret
at gøre, som ikke var så slemt som
bebudet, når vi bare fandt lidt læ og det
gjorde vi.
I spøg – tror jeg, var der en der sagde,
”hvis vi skal have de gode pladser skal
man være pensionist og allerede
komme først på ugen”. Turen var som
sædvanlig hyggelig, med kamp til
stregen på ninigolfbanen, flotte Nystedposer, god gang i grillen begge dage og et
hyggeligt samvær – tak til festudvalget for indsatsen og Nysted sejlklub for husly.
Sundsejladsen blev afviklet i en frisk vind, med 8 deltagende både på ”mand
kone sejladsen”, og præmier til alle både der stillede til start, det kostede os
desværre en syning af genuaen (vi udgik), men erhvervede vores præmie i form af
en eller anden sort lidt klistret skipper mixture med x-antal % der var tiltrængt.
Ved præmieuddelingen var der kys og kram, også til den skæggede dame.
Lørdag aften blev den nye terrasse, indviet med taler, navneafsløring og
spruttelwasser. Efter initiativtager og ophavsmand blev terrassen døbt
”Kildegaards Plads”. Og igen var festudvalget m.fl. på spil, grillen var fyret op og
der blev hygget.

Søndagen startede med lidt mindre vind og lidt færre deltagende både i
kapsejladsen. Jeg havde fået hyre på ”Hanne”, som så sig nødsaget til at udgå
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med en revnet genua. Mandag morgen var der 3 sejl fra Vikingen hos
sejlmageren, som havde det brede smil på. Mee’n ellers en rigtig god weekend,
ikke mindst da flere skipperkoner havde tømt køleskabene og en enkelt købt ind i
byen, for at fremtrylle en herlig og tiltrængt frokost oven på strabadserne.
Sjatturen, er på initiativ af Rimfaxe og Mette K et uformeldt sammenrend af
Vikinger. Ved spisningen efter den sidste kapsejlads, blev det bekendtgjort at
turen gik til Guldborg pga. den dårlige vejrudsigt, så vi, Baloo, tyvstartede til
Guldborg allerede torsdag, i det gode vejr, her fik vi hen under aften meldingen
om at udsigterne havde bedret sig, så turen gik til Fejø.
I løbet af fredagen ankom vi 6 både og en enkelt gastetur der skulle videre til
Femø næste dag. De første havde vind i sejlene, senere flovede den af.
Lørdag formiddag var der studietur til Fejø Mølle, hvortil vi lidt heldigt ankom kl.
ca. ølve. Vi studerede den flotte istandsættelse inkl. Toiletbygningen, som en

enkelt fra møllelavet arbejde på, ham fik vi en lille snak med, Fabian (Elses hund)
studerede noget helt andet, hvilket gav anledning til ekstra motion mellem de
tilliggende æbletræer. Der ankom om eftermiddagen yderligere 3 Vikinge både.
I en lånt grill blev kulsjatterne tilsammen et godt udgangspunkt for en hyggelig
aften med mange sjatter af forskellig
herkomst på bordet. Inden desserten
faldt dukken dog lidt hårdt, hvilke gav
anledning til spredning af selskabet.
Nogle fik dog oplevet et par Fejø
Syngepiger flere gange under deres
rygepause ved Fejø Fisker Kvase Laugs
fest. En smagsprøve på den lokale urtete
(blommevin) blev det også til. En rigtig
god tur, som blev gennemført for 3.
gang og ser ud til at få flere deltagere
hvert år.
os
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Aktivitetskalender
for vintersæsonen 2010/11
Lørdag d. 30. oktober kl. 13: Standernedtagning
Vikingen er vært ved en let frokost. Vin og øl kan købes til
tirsdagspriser.
Tirsdag d. 23. november kl. 19: Klubaften
Kom med dine billeder fra sommeren på et USB stik og
fortæl. Vikingen giver ost og et glas rødvin.
Tirsdag d. 11. januar kl. 19: Medlemsmøde
Mødet kan betegnes som et før generalforsamlingsmøde, hvor
du kan gå tæt på bestyrelsen, få en uformel snak om de ting
der rører sig i foreningen og evt. lufte egne ideer.
Tirsdag d. 22. februar kl. 19: Generalforsamling
Bådfondens generalforsamling kl. 18.30.
Fredag d. 11. marts kl. 18: VM i bowling
Med efterfølgende middag. Husk tilmelding!
Tirsdag d. 15. marts kl. 19: Liv redende Første Hjælp
En kursusaften, hvor vi også vil gennemgå hjertestarteren
som bliver opsat på havnen.
Tirsdag d. 26. april fra kl. 16: Rengøring af klubhus mm,
så det er i orden til standerhejsningen.
Lørdag d. 30. april kl. 13: Standerhejsning
festmiddag kl.18. Husk tilmelding!

med
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Vikingens bestyrelse
Formand:

Claus Kildegaard, Pandebjergvej 135, 4800 Nykøbing F.
40205704 mail: claus.kildegaard@gmail.com

Næstform.: Heinz Browa, Stengade 14, 4800 Nykøbing F.
23601344 mail: Heinz.Browa@gmail.com
Kasserer:

Martin Sønderskov, Strandvej 45, 4800 Nykøbing F.
21473479 mail: martin@sonderskov.net

Sekretær:

Ole Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.
23309343 mail: osscout@gmail.com

Best.medl.: Klaus Møller, Neckelmannsgade 26, 4800 Nykøbing F.
54858611 mobil 41876932 mail: kl54858611@yahoo.dk
Best.medl.: Michael Hammer Hansen, Skerne Skovvej 4, 4840 Nr. Alslev
26270428 mail: junior0015@hotmail.com
Best.suppl.: Mogens Lilleør, Stubbekøbingvej 88, 4800 Nykøbing F.
22476549 mail: mlmlilleor@gmail.com
Best.suppl.: Nikolaj Kirk Andersen, Vestre Landevej 356, 4952 Stokkemarke
40880737 mail: nikolaj.andersen81@hotmail.com

Juniorafdelingen: Thomas Henckel,
40141133 mail: th@aa-m.dk
Lars Solberg Wollesen 54956474 mail: lsw@danpilot.dk
Sejlerskolen:
Jimmy Madsen,
Broerne:
Heinz Browa,
Klubhuset:
Klaus Møller,
Kapsejladsudvalg: Claus Kildegaard.
Klubmåler:
Vakant
Festudvalg:
Claus Kildegaard.
Hjemmesiden:

5485 9607
2360 1344
5485 8611
4020 5704
4020 5704

www.sf-vikingen .dk

Vikingens adresse: SF Vikingen, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F.
Postboks 268, Nykøbing F.
OS/2010

