
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

Nu er det endelig tid til - 

standerhejsning 
Lørdag d. 30. april kl. 13 sættes standeren 

og kl. 18 er der aftensfest.  

Tilmeld dig allerede nu på hjemmesiden 
www.sf-vikingen.dk 

Vi skal dog inden det sker have ordnet hus og 
omgivelser, det sker tirsdag d. 26. april kl. 16. 

 

”VIKINGEN” 
Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen 

Nykøbing Falster 
                                                                                     April 2011                                                               
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Formanden har ordet! 
 

Først vil jeg endnu engang takke Claus Kildegaard for mange års tro 

tjeneste i Vikingen. Han har udført et kæmpe stykke arbejde i de 26 år, 

med både juniorafdeling, bestyrelsesarbejde og Amba. 
Også en personlig tak for alle de år, hvor vi har været gaster på 

hinandens både på diverse kap- og tursejladser. Vi har ikke altid været 

enige, men båden er altid kommet i mål uden skader. Den nok længste 

tur vi har haft sammen, var den gang, hvor vi skulle sejle hjem fra 
Stockholm med min 402 som lige var købt. Claus var hovmester. Jeg 

ved ikke rigtig hvad han købte i byen fredag eftermiddag, men jeg ved 

hvad denne mand kan servere på en sejltur, som tager 58 timer uden 
mulighed for at smutte til købmand. Det var nogenlunde den samme 

borddækning og servering af 3 retters menu, som han ville have lavet, 

hvis det var en klubfest. Nu har han som de fleste nok ved, bestemt sig 

for at lade sig pensionere, hvilket er lidt øv for os. Jeg vil håbe, at vores 
gamle formand og Lis får sejlet rigtig mange gode og hyggelige sømil i 

deres nye pensionistbåd, med varmt vand og bruser flere steder. 

Dernæst vil jeg gerne takke for valget, og for den tiltro I har til mig som 
ny formand i klubben. Jeg vil også gerne byde den nye bestyrelse 

velkommen. 

Jeg får noget at se op til, og mener ikke selv, at jeg når den gamle 
formand til sokkeholderne, men det kan jo være, at jeg vokser lidt med 

tiden. 

Da jeg ikke selv er chefkok, i finere madlavning, er det lykkedes at 

finde nogle piger, som gerne vil køre det nye festudvalg. Der er som 
altid nogle, som skal stå for planlægningen af vores kapsejlads, og de er 

også fundet. Og sidst men ikke mindst, har vi også fået nogle tirsdags 

piger, som vil sørge for, at vi starter på det rigtige tidspunkt, og får 
noteret en tid når vi kommer i mål.  Tak til de tre hold. 

Vores flagmast har været nede og ligge. Den er ikke nylakeret, men den 

er ren, der er kommet nye flagsnore, så den må stå til dagen efter 
standernedtagningen. Husk dagen, for der skiller vi den ad kl. 11.00, så 

den hen over vinteren kan få en stor omgang med noget sandpapir og 

lak. 

De vinduer, som omkring et år har stået i juniorafdelingen er kørt ud i 
klubhuset, det er jo der, de skal sidde. Hvis der er nogle, som er gode til 

at bruge en hammer, er I meget velkommen til at give et nap med, og 

gerne før alle Vikinger spredes for alle vinde. 
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Vikingen har en meget gammel tradition som lyder: ” vi gør som vi 

plejer”, og det vil den nye bestyrelse bestræbe sig på, at leve op til. Der 

er nogle faste datoer for de forskellige ture og fester, så det laver vi nok 

ikke så meget om på, men det kan godt være, at vi finder på nogle nye 
arrangementer i ny og næ. Sidste nye tiltag var et lynkursus i 

livreddende førstehjælp. Det kan I læse mere om et andet sted i bladet. 

 Jeg vil rigtig gerne finde ud af, hvad der sker med vores strøm og 
opvarmning i klubhuset. For det er løbet godt op i vejret. Hvis den 

globale opvarmning byder på så meget kulde og is hver vinter, som de 

to foregående, mener jeg, at vi skal lukke vores hus ned. 

Nyheder fra Amba er der ikke så mange af. Lige nu vi har fået 3 pæle 
ude på sundsiden igen, vi har fået skiftet 2 på vores flydebro, den 

nordlige pontonbro regner vi med bliver renoveret i år, så den bliver 

magen til vores gæstebro. Uddybning af havnen, bliver nok først i juni.                                                                                                                                                                                                                      
Nok om alt det, nu er det forår, båden skal i vandet hvor den hører til. Vi 

skal ud og brænde noget diesel af og flænse nogle sejl. Det bliver dejligt 

at komme ud på vores super-brede sund og råbe styrbord til en Olsen 
båd, det er jo dem, der er flest af. 

Jeg vil ønske jer alle nogle rigtig gode sejladser!       Heinz Browa 
________________________________________________________________________ 

 

Kursusaften i liv redende førstehjælp 
I forbindelse med den nye hjertestarter vi har fået opsat i 
Lystbådehavenen, blev der afholdt kursus i klubhuset, med 

paramediciner Rene Andreasen som instruktør, han holdt os 30 

fremmødte Vikinger i live med et 
meget professionelt og relevant 

bidrag til hvordan vi hjælper os selv 

og andre i livstruende situationer til 
lands og til vands, krydret med 

selvoplevede situationer og et 

humoristisk tilsnit til trods for det 

alvorlige emne. En sådan aften 
tjener, til gentagelse og opfølgning 

på et senere tidspunkt. 
 

Hjertestarteren er placeret på Motorbådsklubbens hus, 
blinkende i en kasse, kassen er plomberet med en lille 
strips og må kun åbnes i nødstilfælde. Følg anvisningerne 
på hjertestarteren. 
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Takster 2011 
 

Kontingent inkl. Klubhusfond og Bådefond 

Aktiv  800 

Junior  350 

Familie incl. børn u/21 år             1.150 

Passiv  200 

Ansvarsforsikring, pr båd 207 
 

Pælepladser  2011 

                Sommerpris kr.     Vinterpris kr. 

Pontonbro i nordbassinet 2.500 833 

Landbro  3.400  1.133 

Nordbro  3.400  1.133 

Sydbro, yderste 4 brede pladser 3.900  1.300 

Sydbro, de næste 9 pladser 3.400  1.133 

Sydbro, øvrige 15 pladser 3.000  1.000 

Langsligger pladser  3.900 1.300 

Joller på land  500 

Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere. 
  

Kanalhavnen, op til 10 meter, 3.900 kr., for yderligere meter, 400 

kr. pr. meter, elafgift også i sommersæson. 
 

Vinterprisen er 1/3 af sommerprisen på pælepladser.  

EL: 2,50 kr. pr. kWh. målerleje 150 kr.  
 

Beløbene skal betales senest 1. maj 2011, på konto, 5067  0001579444 

For hver rykker pålægges et gebyr på 100 kr. 
___________________________________________________________________________ 

 

Kollektiv ansvarsforsikring - Codan-ordningen 2011 
I henhold til oplysning fra Codan er følgende tilmeldt ordningen, og 

præmien på 207 kr. for 2011 opkræves gennem Vikingen: 
Claus Kildegaard, Jan Rasmussen, Flemming Hansen, Bjørn Nielsen, Cato 

Pedersen, Jens Kjær, Mogens Quist, Heinz Browa, Ole Simonsen, Jesper Løw, 

Palle Magnussen, Ole Beck Larsen, John David og Palle Sandorff. 

Ved fejl i ovenstående bedes Vikingens kasserer Martin Sønderskov 
kontaktet. 

Bemærk, at det er de enkelte bådejere, der skal tilmelde sig ordningen 

direkte til Codan. Tilmeldingsblanketter fås hos Martin Sønderskov. 
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Regler, pligter og rettigheder i VIKINGEN 
 

Vikingen er en forening for udøvere af sejl- og motorbådssport i 

Nykøbing F. og omegn. Formålet søges fremmet ved afholdelse af 
kapsejladser, fællessejladser og sammenkomster af sportslig interesse, 

samt ved at arbejde for de bedst mulige betingelser for sportens 

udøvelse. 
 

Vikingen er medlem af Dansk Sejlunion, som varetager vores 
interesser på landsplan, herunder kapsejlads- og måleregler. 

”Sejler” er Dansk Sejlunions officielle medlemsblad, der udsendes til 

alle medlemmer af Sejlunionens medlemsklubber. 
 

Vikingen er medlem af A.M.B.A. for Nykøbing F. lystbådehavn.  
A.M.B.A.et varetager drift og vedligeholdelse af lystbådehavnen.   
De tilsluttede foreninger, skal selv stå for mindre arbejdsopgaver på 

broerne (maling, sprøjtning, små reparationen o. lign.).  
 

Kontingent til Vikingen og leje af bådplads for sommerperioden, 

skal være betalt senest 1. maj på konto: 5067 0001579444 (Jyske 

Bank).  

Kontingentet er for perioden fra 1. april til 31. marts. 
For hver rykker pålægges et gebyr på 100 kr. 

Alle medlemmer er samtidig medlem af Vikingens Bådfond, som 
varetager skolebåden Mester Bentzon. Båden er en folkebåd der bruges 

til undervisning. 
 

Det påhviler det enkelte medlem, at indberette evt. ændringer til 

medlemskabet, f.eks. aktiv/passiv, ny adresse, nedlagt fastnettelefonen, 
ændret mail adressen, bådepladsen skal ikke bruges i år osv., til 

Vikingens kasserer. 
 

For at erhverve en bådplads, skal der for at komme i betragtning, 

indbetales et depositum på Vikingens konto 5067 0001579444, i Jyske 

Bank, der svarer til pladslejen for sommersæsonen, efter aftale med 
broformanden. Der kræves også aktivt medlemskab af Vikingen.  
 

Sommerperioden regnes fra 1. april til 1. november. I den periode er 

der strøm og vand på broerne. Ved større strømforbrug i 

sommerperioden, skal der ske registrering og betaling via måler. 
I vinterperioden er der kun strøm via Vikingens El-målere, der betales 

for forbruget pr. kWh., og et beløb for leje af måler.    
                                                                                                                              Fortsættes 



 
___________________________________”VIKINGEN”______________________________ 6 

 

Vi har en arbejdspligt i Vikingen, på mindst 4 timer årligt pr. båd. I 

særlige tilfælde kan frikøb gøres for 150 kr. pr. time. 

Arbejdspligten omfatter f.eks. sprøjtning af broerne, vedligeholdelse og 
rengøring af klubhus, terrasser, små reparationer på broer mm.  

Arbejdet der skal gøres, klares dog som regel af frivillighedens vej! 
 

Ved brug af klubhuset påhviler det brugerne (også gæstesejlere), at 

vaske op og gøre rent efter sig, fjerne brugte kaffefiltre etc., bringe alt 

affald i land. HUSK toiletterne! 
Vi betaler i højsæsonen for rengøring en gang om ugen, men det er ikke 

nok til at holde huset rent og ryddet i en hel uge, så vi appellerer til at du 

som medlem, når du kommer forbi, engang i mellem, ser huset efter og 
tager evt. skrald fra køkken og toilet med dig i land! 

Affaldscontaineren er placeret ved landbroen.  
 

Vikingens medlemmer kan låne klubhuset, når der ikke er andre 

arrangementer, der skal dog altid være adgang for medlemmer og 

gæstesejlere. Det er således ikke tilladt at anbringe et skilt på døren med 
”adgang forbudt” eller lignende.  

Der betales for brug af EL, vand mv. et beløb der fastsættes af 

bestyrelsen. Klubhuset afleveres selvfølgelig rengjort. 
Udlånet aftales med det bestyrelsesmedlem der har ansvar for klubhuset.  
 

Vikingen har en aftale med Næstved Sejlklub, således at man kan 

ligge gratis hos hinanden i to døgn pr. besøg. Den nye havn til bagbord i 

indsejlingen i Karrebæksminde er dog ikke med i ordningen.  

Ved ankomst skal havnefogeden orienteres og der skal føres tydelig 
Vikingestander, bådnavn og hjemsted skal kunne læses på båden. 

Der ligges ikke gratis ved gæstebroen i inderhavnen. 
 

Vikingen har en ungdomsafdeling, med et nyt bådehus og en del 

moderne joller, for på den måde at udbrede interessen for sejlsporten 
hos ungdommen.  
 

Alle arrangementer i Vikingen, også i forbindelse med kapsejlads, 

er åbne for alle klubbens medlemmer. 
 

Vikingen er en forening, hvor vi har sejlsporten til fælles og langt de 

fleste medlemmer syntes også det er en værdi, at dyrke den i fællesskab 

og at det skal være sjovt – så snyd ikke dig selv for de fælles 
arrangementer og det sociale samvær! 

Tag godt imod nye medlemmer – så de føler sig hjemme i vores forening. 
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Aktivitetskalender 2011 

 

Rengøring i klubhuset mm. tirsdag d. 26. april kl. 16. 
 

Standerhejsning lørdag d. 30. april kl. 13. Aftenfest kl. 18. Prisen for 

festen er 175 kr. og tilmelding er nødvendig. Drikkevarer, egen regning. 
 

Kapsejladskursus v/ Claus Kildegaard, mandag d. 2. maj kl. 19 i 

klubhuset. 

 

Første forårskapsejlads tirsdag d. 3. maj. 
 

Pinsekapsejlads Femø rundt søndag den 12. juni. Tilmelding! 

Der bliver tændt op i grillen lørdag og søndag aften til fælles spisning 

og socialt samvær. 
 

Sidste forårskapsejlads tirsdag d. 14. juni. 

Første efterårskapsejlads tirsdag d. 16. august. 
 

Nysted tur weekenden d. 20. og 21. august. Deltagende både får 

måske en ”Nystedpose”, men det kræver tilmelding.  

Lørdag eftermiddag er der fælles aktivitet og om aftenen fælles grill.  
Der opkræves fælles havnepenge, fredag til lørdag og lørdag til søndag. 
 

Sundsejlads weekenden d. 17. og 18. september. Der er grill lørdag 

aften for alle Vikingens medlemmer.  
 

Sidste efterårskapsejlads tirsdag d. 27. september.  
 

Standernedtagning lørdag d. 29. oktober kl. 13. Der er et lille 

traktement og socialt samvær når standeren er taget ned.  
 

Vedr. tilmeldinger: Meld dig til arrangementerne i god tid via  

hjemmesiden og i de fleste tilfælde senest en uge før! 

 

  

 



 ______________________________ ” VIKINGEN ” _______________________________ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                         ” 

”Vikingen” OS/2011 

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: Thomas Henckel,         4014 1133,  th@aa-m.dk  

                                       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. 

Klubmåler:       Vakant 
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:         www.sf-vikingen .dk 

Hostmaster:             Ole Hovmand, 4046 1501,  ole@filuka.com  
 

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

                                   Postboks 268, Nykøbing F. 
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