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Når forårets bølger de klukker - når bølger går over vor strand. –
Når bådene nymalet vugger, …….

Ja - sådan startede sæsonen 2011, med en rigtig dejlig
Påsketur og forventningerne til sommeren var store men …
********************************
Hold dig orienteret på Vikingens hjemmeside:
www.sf-vikingen.dk
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Sejlforeningen Vikingen,
indkalder herved til, ordinær
GENERALFORSAMLING,
tirsdag den 21. februar 2012, 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 2012.
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 21. februar 2012, kl. 18,30,
i Roklubbens lokale (GP).

Dagsorden tilstilles 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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Formanden har ordet!

Regntiden er forbi og nu begynder istiden.
Desværre har vi kun to årstider tilbage herhjemme i vores lille land, men
alligevel kan jeg da mindes et par uger, hvor det var nogenlunde vejr til at
sejle en tur, og det er ikke engang alle både som er kommet hjem endnu.
Vi har som vi plejer, haft en del fælles ture, som har været ganske
hyggelige og med en stor tilslutning. Påsketuren til Karrebæksminde,
Nysted -turen, en sjat- tur til Kragenæs, og ikke mindst vores Pinsetur,
hvor vi havde fået stablet et kæmpe landsstævne på benene til glæde for
både voksne og børn. Ja, det kan da også godt være, at de voksne var gået i
barndommen den lørdag, men sjovt var det i hvert fald.
Alle vores tirsdags sejladser er blevet afviklet uden de store sammenstød
og skader. Joh, der var vist nok noget med en af basserne den sidste gang,
men vores hus står da vist meget godt fast alligevel. Jeg vil gerne takke alle
dem, som er med til at skyde, tage tid og i mål, regne og læse resultater om
tirsdagen. Uden dem ingen tirsdags sejlads, og jeg vil håbe, at der er
nogle, som også vil påtage sig de arbejder næste år.
Med hensyn til tirsdagsspisningen, er jeg rigtig ked af, at vi hele tiden skal
minde vores medlemmer og gaster om, at de skal huske at betale for de
varer de sætter til livs. Derfor kommer der en ny ordning til næste år,
kontant betaling ved afhentning af tallerken og drikkevarer. Hvem vi lige
får til at stå og sælge, ved jeg ikke lige nu, men det kan være, at det bliver
pålagt madholdet. Der kan måske også komme på tale, at vi laver en eller
anden form for tilmelding til spisningen. Det er i hvert fald ikke
tilfredsstillende, at klubben skal have et underskud hver gang.
Nu hvor jer er i gang med lidt kritik, vil jeg rigtig gerne rose vores
cyklister! Der er faktisk ikke ret mange, som bruger vores bro som cykelsti
mere. Så tak skal i have for det.

____________________________________”VIKINGEN”______________________________________ 4

I forbindelse med den kommende istid, kan jeg oplyse, at vi i bestyrelsen
er blevet enige om at lukke vores klubhus totalt ned fra 1/12 til 1/4 for at
spare på strømmen. Det er ufattelig dyrt at holde huset frostfrit i denne
periode. Derfor holder vi vores general forsamling i roklubben. Og
klubhuset bliver ikke åbnet for nogen arrangementer i denne periode. Så
hold lige øje med vores hjemmeside med hensyn til arrangementer og hvor
de foregår.
Når jeg tænker tilbage på den tid der er gået siden jeg påtog mig det ”job”
at være formand i Vikingen, vil jeg mene, at jeg har klaret mit ”arbejde”
tilfredsstillende for klubben. Er der andre meninger, så lad mig dem høre,
tak.
Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer for de hyggelige timer vi har
haft på land og vand, håber vi får lige så mange til næste år. Så vil jeg
gerne ønske jer alle et godt vinterhi.
Heinz Browa

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 ved broerne om vinteren skal betale 1/3
af sommerprisen.
Sommer og vinter anvises
broformanden Heinz Browa.

alle

bådepladser

af
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Helt udenfor nummer har vi, i år haft mulighed for en Påsketur, hvor en
del Vikinger trodsede Smålandshavet og fandt til Karrebæksminde. Her
havde vi lånt Næstved Sejlklubs hus til fælles spisning og hygge – tak til
Næstved. Påskefrokosten blev indtaget under høj sol i det fri og var rigtig
hyggelig – en god tur – tak for initiativet!
Nystedturen, som er en fast del af Vikingens program, havde en rimelig
tilslutning på 11 både, sidste år var der 17 deltagende både. Det var i år ikke kun
et par pensionst-både der kom onsdag/torsdag, et par enkelte arbejdsramte var der
også, måske var det vejrudsigten fredag der var årsagen.
Torsdag aften henlagde Carl Erik sin
øve aften med bandet ”Efter Skoletid”
til klubhuset, det blev en rigtig hyggelig
aften, der tåler gentagelse.
Der blev grillet fredag og lørdag aften
og festudvalget sendte os på en lille
byvandring for at løse opgaver om byen
og sejlklubben – tidligere havde Mette
K leveret den største kage i mands
minde – så det var godt med lidt
motion. Efter hjernegymnastikken og
turen rundt var der selvfølgelig
Nystedposer og en lille en til at skylle vejstøvet ned med. Tak til udvalget for
gode aktiviteter og poser. Også en tak til Nysted Sejlklub for lån af deres dejlige
hus.
Sundsejladsen blev afviklet i en lidt
kølig weekend. Lørdagens two-star
(tidligere mand og kone) respitsejlads
havde 7 både til start hvoraf 6 fuldførte
med præmier (søde sager og %er) til alle.
Grillen var fyret op lørdag aften og det
tog lang tid, at grille de medbragte
kulinariske oplevelser, årsagen var nok at
Vikingen gav drikkelse under spisningen,
de sidste fik natmad.
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En hyggelig aften med 35 deltagere.
Søndagen startede med at kapsejladsudvalget tog en sondering af vind og
strømforholdene, som resulterede i en kort bane til tunnelen for de 7 deltagende
både, hvor vi havde en god sejlads. Tak til udvalg og øvrige officials.
Sjatturen, er blevet en rigtig populær tur til glæde for initiativtagerne, Rimfaxe,
Mette K, og os andre, i alt 12 både fandt vej til Kragenæs, hvortil turen var
forlagt, da vi ikke kunne regne med at få husly på Fejø pga. et andet arrangement.
Sejlklubben havde stillet klubhus og grill til rådighed og begge dele blev benyttet
fredag og lørdag aften.
Lørdag formiddag bød ikke på en tur til
Fejø mølle, men ad snørklede stier bag om
Kragenæs hovedgade ud over, efter nogens
mening flere kilometer strandeng, for til
sidst at ende ved en spejderhytte langt ude i
skoven, dog med vandudsigt til ørene. Her
kunne vi så endelig indtage den
obligatoriske kl. ølve bajer.

Frokosten
blev
indtaget på plænen i
havnen og der blev
gjort kål på nogle af
sjatterne, herefter var
det tid til en lille
”morfar”.

Det blev tidligt mørkt så det var dejligt at
vi også lørdag aften kunne trække
indenfor i ly for myggene. Ud og hjem
kan man ikke sige vinden var med os, så
der blev brugt en del motor.
Igen en god og hyggelig tur, som vi helt
sikkert glæder os til at deltage i næste
gang.
D&O/Baloo
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Aktivitetskalender
for vintersæsonen 2011/12
Lørdag d. 29. oktober kl. 13: Standernedtagning
Vikingen er vært ved en let frokost og socialt samvær. Vin og
øl kan købes til tirsdagspriser.
Søndag d. 30. oktober kl. 10: Flagmasten nedlægges,
adskilles og lægges på bukke i klubhuset, til slibning,
lakering mv.
Tirsdag d. 22. november kl. 19: Klubaften i klubhuset.
Kom med dine billeder fra sommeren på et USB stik og
fortæl. Vikingen giver ost og en øl eller et glas rødvin.
Tirsdag d. 21. februar:
Bådfondens generalforsamling kl. 18.30. Alle medl. kan deltage.
Vikingens ordinære generalforsamling kl. 19.
Fredag d. 16. marts kl. 18: VM i bowling, med efterfølgende
middag. Husk tilmelding! Se hjemmesiden.
Tirsdag d. 17. april fra kl. 16: Rengøring af klubhus mm,
så det er i orden til standerhejsningen. Det tager et par timer.
Lørdag d. 21. April kl. 13: Standerhejsning – kl. 18 er der
festmiddag i klubhuset. Husk tilmelding i god tid.
Hold dig orienteret på hjemmesiden om tilmelding, pris og evt.
ændringer af stedet for afholdelse mm.
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Vikingens bestyrelse
Formand:

Heinz Brova, Stengade 14, 4800 Nykøbing F.
2360 1344 mail: Heinz.Browa@gmail.com

Næstform.: Nikolaj Kirk Andersen, Kirkevej 83, 4872 Idestrup
4088 0737 mail: nikolaj.andersen81@hotmail.com
Kasserer:

Martin Sønderskov, Strandvej 45, 4800 Nykøbing F.
2147 3479 mail: martin@sonderskov.net

Sekretær:

Ole Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.
2330 9343 mail: osscout@gmail.com

Best.medl.: Klaus Møller, Neckelmannsgade 26, 4800 Nykøbing F.
41876932 mail: kl54858611@yahoo.dk
Best.medl.: Michael Hammer Hansen, Skerne Skovvej 4, 4840 Nr.Alslev
2627 0428 mail: junior0015@hotmail.com

Ungdomsafdelingen: Lars Solberg Wollesen 5495 6474, lsw@danpilot.dk
Sejlerskolen:
Jimmy Madsen, 5485 9607
Kapsejladsudv.: Kontaktp., Niels Thal Jensen, 2124 9122, thal@post12.dk
Finn Poulsen, 4028 7387 Hans Jørgen Kristiansen 6163 2902
Tirsdagspiger: Måltagning og resultater, Ulla Klimt, Jeanette Poulsen,
Siru Lidal og Dorte Simonsen. (Flemming Hansen).
Klubmåler:
Nikolaj Kirk Andersen og Heinz Browa.
Broerne: Broplan, Heinz Browa, 2360 1344, Heinz.Browa@gmail.com
Vedligehold, Nikolaj Kirk Andersen, 4088 0737
Klubhuset:
Klaus Møller, 5485 8611, kl54858611@yahoo.dk
Festudvalg: Kontaktp., Birgitte Bøgh, 3032 0284, birgitte@boeg.mail.dk
Anne-Marie Madsen, Lisa Hendriksen
Hjemmesiden:
Hostmaster:

www.sf-vikingen .dk
Ole Hovmand, 4046 1501, ole@filuka.com

Vikingens adresse: SF Vikingen, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F.
Postboks 268, Nykøbing F.
”Vikingen” OS/2011

