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Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere!
Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten ligger på startlinjen.
Læs inde i bladet om ungdomsafdelingens fantastiske sæson godt gået!
Der sker også noget i vinterperioden – se bagerst her i bla’et og -

Hold dig orienteret på Vikingens hjemmeside:

www.sf-vikingen.dk
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Sejlforeningen Vikingen,
indkalder herved til, ordinær
GENERALFORSAMLING,
tirsdag den 24. februar 2015, kl. 19,
i Roklubbens lokale (GP),
med dagsorden ifølge vedtægten.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10.
januar 2015.
Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag,
er tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset for
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Vikingens regnskab er tilgængeligt i klubhuset 14 dage
før generalforsamlingen
Bestyrelsen

Sejlforeningen Vikingens Bådfond,
indkalder herved til generalforsamling,
tirsdag den 24. februar 2015, kl. 18,30,
i Roklubbens lokale (GP).
Dagsorden er tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset
for medlemmerne, senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Jimmy Madsen, formand.

Er du medlem af Sejlforeningen Vikingen,
er du også medlem af Bådfonden!
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Leder af: Formand Heinz Browa

Kære Vikinger
Så gik der endnu en sæson i Vikingens historie, dem er der efterhånden
gået rigtig mange af, klubben er blevet gammel, lige som vore
medlemmer er blevet ældre, vi har ikke helt tjek på vores gennemsnits
alder, men prøv at kik lidt rundt der er mange grå hår desværre
inklusivt mit ejet og jeg er en af de unge.
Vi må så nok se i øjnene at det med alderen og sejlads på kapsejl plan ikke hænger så godt
sammen mere, det kræver mere mandskab pga. større både og ældre knap så friske sejlere,
som absolut både vil have, bruser varmt vand fryser oliefyr grill komfur og et stort
barskab. Sådanne flydende hoteller koster et stort mandskab med god fysik, der har vi så
problemet, Alderen.
Vi havde i Vikingen verdens ældste kapsejlads i Danmark, nemlig vores kære sundsejlads,
men de seneste to år er de flydende hoteller desværre blevet inde på molen og den fine
bane har været tom, selv huset hvor der blev spist om aftenen har ligget øde hen.
Tirsdags turene går trods et mindre tab af både og der bliver hygget utroligt meget som
altid, så denne tirsdags tur håber vi da vil vare ved i mange år frem, det er trods alt her de
nye lærer at sejle og de gamle kæmper stadig med reglerne.
De lidt mere festlige ture såsom den til pinse, en tur som blev opfundet under første
verdenskrig, den lider rigtig stort. Igen bliver de flydende hoteller inde i havnen, måske
fordi nogle har gæster med som ikke bryder sig om at sejle, eller fordi de skal forberede
aftenens store festmåltid, jeg ved det ikke, men liggende bliver de i hvert fald.
Så til de rigtig festlige ture. Dem som går til Nysted og Kragenæs, for at spise, drikke og
feste. De går rigtig godt, så dem vil jeg ikke skrive så meget om, for alle er med, der
kommer de store både til deres ret.
Ferie: det bliver der i hvert fald sejlet på, for jeg har da set havnen i sommer, gået og
tænkt hvem der ejer de der både og hvor er dem som der burde ligge her for har da ikke
kendt nogle af dem, jo det er så gæste sejlere og dem har der været rigtig mange af i år,
det ses også på vores indtægter så alt i alt en god sæson, med et godt vejr. Den eneste båd
der ikke har været af sted er min egen, nok fordi den har stået på land (under ombygning
til hotelbåd). Der er desværre bare ikke sket så meget endnu pga. manglende energi, igen
alderen, så jeg håber at blive lidt mere frisk her i vinter og komme på vandet igen.
Næste gang vi skal have standerhejsning, bliver det ikke med mig ved roret! Da jeg af
private årsager har valgt at stoppe i bestyrelsen, jeg kæmper for at finde den bedste til at
afløse og køre klubben videre med ny energi og gå på mod.
Det sidste meget sørgelige jeg har at skrive drejer sig om den gamle tur fra krigens tid Pinseturen - Desværre og med stor vemod trækker Niels Thal sig som tovholder fra dette.
Igen på grund af alderen på vore medlemmer og hotelbådene, Det er rigtig synd at der er
så få både på vandet på den dejlige tur rundt om Femø. Vi håber at det bliver muligt at
finde en afløser til denne tur. Om det skal køre som det har gjort de sidste mange år, eller
der skal laves et helt nyt koncept er op til den nye bestyrelse og tovholder for pinseturen,
Hvis der vel at mærke kan findes en som har mod på at få turen på vandet igen.
Til slut vil jeg gerne takke alle dem som har gjort et arbejde for klubben i år og alle dem
som har støttet mig som formand for en rigtig gammel sejlklub.
Sidst og ikke mindst vil jeg takke min bestyrelse for et godt samarbejde.
Vikingen længe leve! Heinz.
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Vikingenungdom sæson 2014
Det har været en helt fantastisk sæson for Vikingens ungdom.
Af aktiviteter kan vi nævne VM i Bowling og svømmehals tur m/optijolle og
morskabsbassin sammen med Præstøungdom.
Sejler sæsonen startede med aktivitetstraileren fra Dansk sejlunion som vi havde
hentet med fra Fyn til sæsonstart. Det blev til nogle sjove aftner med windsurf og
kajak.
I løbet af foråret blev der arbejdet på at få lavet noget sejler beklædning og vi fik
lavet en blå soft shell jakke ved PVM reklame med vikingens logo som mange
har købt.
Som noget nyt var der i 2014 også sejlads torsdage for de selvhjulpne sejlere
hvilket 3-5 sejlere har benyttet sig af.
På grundlovsdag var vi i
Præstø til et dagstævne. Det
var igen en god dag med
masser
af
sejlads
og
aktiviteter/badedag.
Inden sommerferien blev flere
sejlere på 12 år frigivet til
egen sejlads og nøgler
udleveret, dvs. de kan nu selv
gå ned i klubben og sejle uden
voksne er med.
I sommerferien fik vi svar fra
TRYGFONDEN hvilket gav
os mulighed for at købe 4
vhf’er som flyder og er
vandtætte. Et kæmpe løft for
sikkerheden og tak til
Trygfonden.
I sidste uge af sommerferien afholdt vi igen 3 dage med aktiv sommer under
kommunens program. 12 unge deltog og 3 sejlere samt vores ”gamle” træner Jens
Kristian. Det blev til 3 super gode dage med 25 grader varme og jævn vind. Aktiv
sommer er med til at rekrutterer nye sejlere og giver ledere og unge sejlere gode
erfaringer og mulighed for afprøvning af nye ideer.
For at give mulighed for de lidt større sejlere at være med, har vi fra Hellerup
sejlkub købt en brugt Tera jolle, så vi nu har to af disse. De er rigtig gode, da
Harboe cup også omfatter dem i programmet.
Efterårets store fest i Skælskør med Harboe Cup satte sit præg på træningen på
mandage, hvor vi øvede starter og manøvre mv. 4 optimister og 2 Tera sejlere og
en Feva jolle deltog. 2 Opti sejlere var med for første gang. I opti c-rækken havde
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vi Mads på 5. pladsen af 80 deltagere og i Feva klassen endte
Vikingens/kalundborg team på podiet på en 3.plads af 25 deltagende. Alle sejlere
høstede store erfaringer ind som vi ikke kan få i klubben. Der var rigtig en god
forældre opbakning og vi havde en dejlig tur med mange gode fælles oplevelser .
Alle var med til regattamiddagen i pakhuset med lækker buffet og lodtræknings
præmier som dessert 
Efteråret var præget af mange nye sejlere der kom til - , men desværre også
mange dage med for meget blæst og det er ikke en god kombination.
Tak til Vikingens voksne for en fantastisk standernedtagnings frokost, hvor vi fik
uddelt diplomer til sejlerne.
Lars.
Tjek vikingenungdom på facebook : vikingenungdom, nykøbing falster
*****************
Det var, ligesom sidste år, dejligt at se Vikingens ungdom til vores
standernedtagning, ikke mindst ved diplomuddelingen, men den efterfølgende
hygge var også rigtig fornøjelig - Tillykke med de gode resultater!
Red.

Uddrag af regler og priser, 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 ved Vikingens broer om vinteren skal
betale 1/3 af sommerprisen.
I kanalhavnen er vinterprisen: 1000 kr. for både op til 10
meter og 1.500 kr. for både fra 10 til 15 meter.
Sommer og vinter skal alle bådepladser, også i
kanalhavnen, aftales med og anvises af Vikingens
broformand!
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Det er mere festligt når bådene skal i vandet, men Ole har gjort
optagningen lidt festligere med guirlander på Filuka, Ulla mener det bliver
ekstra festligt hvis han sætter lys på til jul.
****************

Klubaften i Vikingen,
tirsdag den 18. november kl. 19 i klubhuset!
Kom med dine billeder fra sommeren på et USB stik eller
CD og fortæl! Det kan også være andre ting/oplevelser du
vil dele med Vikingens medlemmer, der er af kortere eller
lidt længere varighed. Kontakt evt. Formanden.
Vikingen er vært ved lidt ost og pølse, hertil en’ øl, vand
eller vin. Vi glæder os til at se Jer alle medbringende
sommerhumør!
På den sidste tur inden
optagningen, fik vi på vej til
Warnemüde, besøg af en træt lille
fætter, som efter et lille hvil her og
der tog over til Freja for at se om
der var hyggeligere der.
Den vendte dog tilbage til Baloo
for her vankede der lidt fuglefrø
fra et rugbrød.
Vi var midt mellem Gedser og
Warnemünde. Ellers en god tur!
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Aktivitetskalender
for vintersæsonen 2014/15
Lørdag d. 1. november kl. 13: Standernedtagning
Vikingen er vært ved en let frokost og socialt samvær. Vin og
øl kan købes til tirsdagspriser.
Tirsdag d. 18. november kl. 19: Klubaften i klubhuset.
Kom med dine billeder fra sommeren på et USB stik og
fortæl. Vikingen giver ost/pølse og en øl eller et glas rødvin.
Tirsdag d. 24. februar i GP:
Bådfondens generalforsamling kl. 18.30. Alle medl. kan deltage.
Vikingens ordinære generalforsamling kl. 19.
Fredag d. 13. marts kl. 18: VM i bowling, med efterfølgende
middag. Husk tilmelding! Se hjemmesiden.
Tirsdag d. 21. april fra kl. 16: Rengøring, af klubhus mm,
så det er i orden til standerhejsningen. Det tager et par timer.
Lørdag d. 25. april kl. 13: Standerhejsning – kl. 18 er der
festmiddag i klubhuset. Husk tilmelding i god tid.
Vikingens Ungdomsafdeling, holder møder i vinterperioden
om mandagen fra kl. 16,30 til 18, i lokalet i GP.
Hertil kommer de arrangementer, som pludselig opstår,
som f.eks. sidste års sangaftener, gymnastik m.fl.
Hold dig orienteret på hjemmesiden om tid, sted, tilmelding,
pris og evt. ændringer mm.
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Sejlforeningen Vikingens bestyrelse
Formand: Heinz Browa,

23 60 13 44, Heinz.Browa@gmail.com

Næstform.: Nikolaj Kirk Andersen, 40 88 07 37,

nikolaj.andersen81@hotmail.com

Kasserer:

21 47 34 79,

martin@sonderskov.net

Sekretær: Ole Simonsen,

23 30 93 43,

osscout@gmail.com

Best.medl.: Klaus Møller,

41 87 69 32,

kl54858611@yahoo.dk

Martin Sønderskov,

Best.medl.: Michael Hammer Hansen, 26 27 04 28, junior0015@hotmail.com
Best.medl.: Ulla Klimt,

72 48 27 46,

ukl@ucsj.dk

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

Ungdomsafdelingen: Lars Solberg Wollesen, 54 95 64 74, vikingenungdom@gmail.com
Sejlerskolen:

Jimmy Madsen, 28 37 78 26, jimmymadsen@get2net.dk

Kapsejladsudv.: Niels Thal Jensen, 21 24 91 22, thal@post12.tele.dk
Finn Poulsen, 4028 7387, Hans Jørgen Kristiansen 6163 2902
Tirsdagspiger: Måltagning og resultater mm, Ulla Klimt, Dorte Simonsen,
Birgitte Peerson og Flemming Hansen.
Klubmåler:

Nikolaj Kirk Andersen og Heinz Browa.

Broerne:

Broplan, Heinz Browa, 23 60 13 44, Heinz.Browa@gmail.com
Vedligehold, Nikolaj Kirk Andersen, 4088 0737

Klubhuset:

Klaus Møller, 41 87 69 32, kl54858611@yahoo.dk

Arrangement udv.: Kontaktpersoner indsættes ad hoc.
Hjemmesiden: www.sf-vikingen.dk
Hostmaster:
Ole Hovmand, 40 46 15 01, ole@filuka.com
”Vikingen” O.S./10-2014
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