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Husk der er - 

Standerhejsning 

  Lørdag den 21. april 2012 kl.13, 
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Vi er klar til sæsonen 2012 
 

og vi be´r bare guderne om godt vejr! 
 
 
Alle de gode sejleroplevelser ligger foran os og vi glæder os til 
vi første gang står ud af sundet, hvad enten det er mod nord 
eller syd, bare vi kommer af sted. 
Vi glæder os dog mindst lige så meget til de festlige og 
hyggelige fælles ture, med et godt socialt samvær – glemte jeg 
standerhejsningen – nej, det er jo startsignalet til det hele! 
Vi pensionister kan jo bare tage af sted på lange ture og skal 
ikke være hjemme til noget – jo, det skal vi (først er der jo 

noget med børnebørn), men mindst lige så vigtigt er det, at vi 
er hjemme til tirsdagssejladserne, hvor vi rigtigt mærker 
suset fra det gode foreningsliv. 
Arrangementerne kommer jo som perler på en snor, 
Pinsestævnet, Nysted turen, sundsejladsen og ikke mindst de 
spontane fælles ture f.eks. sjat turen – å det bare dejligt! 
  
Der er også de dage hvor vi er hjemme og måske har tjansen 
som havnemester eller bare er på havnen og har taget 
aftensmaden med (vi har jo en dejlig gasgrill), så får du altid 
en god snak med medlemmer eller gæstesejlere – 
Det tager kun et par minutter – at stoppe op ved en 
gæstesejler eller et nyt medlem og høre om alt er i orden. Det 
opleves som god service og giver vores havn et godt ry. 
 

Hvor skal vi hen du! Er du ny sejler og/eller er du bare i 
tvivl om hvor sommer turen skal gå hen er der altid gode tips 
og ideer at hente hos de mere garvede medlemmer, hvis du vil 
til Sverige, Tyskland, Bornholm eller? Det kan godt være det 
bliver et længere foredrag – men det er vær at lytte til. 
 

Hva` har vi gang i – jo, som du kan se inde i bladet skal vi ud og gøre 

opmærksom på vores ungdomsafdeling – det kan du som medlem være 
med til!  

En forening er et sammenrend af mennesker der har en fælles interesse! 

Alle ønskes en rigtig god sejlsæson!               Sekretæren. 
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Takster 2012 
 

Kontingent inkl. obligatorisk bidrag til Klubhusfond og Bådfond 

Aktiv  800 

Junior  350 

Familie inkl. børn u/21 år             1.150 

Passiv  200 

Ansvarsforsikring, pr. båd (Codan) 211 

 

Pælepladser  2012 
                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 

  

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, + EL 2,50 kr. pr. kWh. og 

målerleje 150 kr. 

 

Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere. 

 

Beløbene skal senest 1. maj 2012, 

 indbetales på konto: 5067  0001579444. 

 

For hver rykker pålægges et gebyr på 100 kr. 
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Kollektiv ansvarsforsikring 

Codan-ordningen 2012 
 

I henhold til oplysning fra Codan er følgende medlemmer tilmeldt 

ordningen, og præmien på 211 kr. for 2012 opkræves gennem 

Vikingen: 

Claus Kildegaard, Jan Rasmussen, Flemming Hansen, Bjørn Nielsen, 

Cato Pedersen, Jens Kjær, Mogens Quist, Heinz Browa, Ole 

Simonsen, Jesper Løw, Ole Beck Larsen og John David. 
 

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. 
 

Den kollektive ansvarsforsikring er et særligt tilbud om en 

ansvarsforsikring hos Codan for medlemmer af klubber under Dansk 

Sejlunion.  

Forsikringen har ikke noget med din kaskoforsikring at gøre, den 

tegnes særskilt hos forsikringsselskaberne.  

Ansvarsforsikringen svarer til den lovpligtige ansvarsforsikring du 

skal have på et motorkøretøj. 
 

************************** 

 

Medlemskartoteket 
 

For at kunne udsende korrekte opkrævninger er det vigtigt, at 

medlemskartoteket er ajour. 
 

Hvis I har ændringer til medlemskabet, f.eks. aktiv/passiv, ny 

adresse, nedlagt fastnettelefonen, ændret mail adressen, bådepladsen 

skal ikke bruges i år osv., bedes I hurtigst muligt sende mig 

oplysningerne på martin@sonderskov.net. 
 

Kassereren. 
 

mailto:martin@sonderskov.net
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I Vikingen har vi alle muligheder for at skabe en god 

ungdomsafdeling – vi har et rigtigt godt klubhus, fyldt med joller – 

vi har et par gode ledere, som ganske vist gerne vil have lidt hjælp – 

vi har orden i økonomien. 

Vi har rammerne, men skal ud med budskabet til børn og unge! 

Ungdomsafdelingen går nu ud med en lille folder og vi skal have 

ungdomsafdelingen profileret på hjemmesiden.                               os 

 
 

Sejlads for børn og unge 
 

- En fritidsaktivitet for de seje 

og modige. 
 

Hvad er sejlads? 

 

Sejlads er en sportsgren, som 

udøves på vandet.  

 

Sporten foregår desuden i en 

båd, hvor man selv styrer 

bådens udstyr, fart og retning.  

 

 

Hvorfor vælge at sejle? 

 

Sejlads er en sport for dem, som gerne vil udfordres og have det 

sjovt.  

Sporten indebærer: 

Sjov og spas, da det er sjovt at sejle og at deltage i aktiviteterne, som 

også bliver tilbudt.  

Udfordringer i form af at styrer båden, binde knuder, svømme mm. 

Det er også muligt at konkurrere med andre sejlere til stævner. 
  

Det er desuden socialt at sejle. Det er hyggeligt, efter at have været 

ude at sejle, at komme ind og snakke med alle de andre sejlere.     

 
    Fortsættes næste side 
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Hvad kan jeg forvente? 

Udover, at du får en masse gode oplevelser på vandet og på land 

jorden, bliver man tilbudt sin egen båd til træning.  
 

DU HAR DIN HELT EGEN BÅD!  

Det betyder, at man har sin egen båd til træning.   

Vores klubhus, der ligger i kanalhavnen, er delt op i 2 afdelinger: 1. 

et hus, hvor vi har vores både, omklædning og toiletter. 2. et lokale 

til vinteraktiviteter, som også kan bruges til ophold mm. hele året 

rundt med udsigt over Guldborgsund. 

Der er desuden også træning af den enkelte sejler til træning. Der 

uddeles også diplomer til sejlere.  

 

Her er et billede, som er 

taget den første dag, vi 

var ude at sejle (2011). 

 

Man kan her se en af 

klubbens større joller 

suse af sted.  

 

 

Tidspunkter 

Vi sejler fra standerhejsningen i slutningen af april til efterårsferien. 

Disse tidspunkter er dog ikke faste og de afhænger meget af, 

hvordan vejret er. 
 

I sejlsæsonen sejler vi om tirsdagen kl. 15.30 – 18.00. 
 

Om vinteren, hvor vi ikke sejler, mødes vi en gang hver anden uge. 

Træningen om vinteren indebærer svømning, indendørs sejlerøvelser 

og andre sjove aktiviteter.  

Der kan dog også ske aflysninger af træning, hvis vejret er for 

dårligt. 
 

Du kan også kontakte:   Jens Kristian Jørsboe på  61 85 48 13 eller 

Lars Solberg Wollesen på 21 51 09 30 

Vi ses! 
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Aktivitetskalender 2012 
 

 

Tirsdag d. 17. april kl. 16 til kl. ca. 18: Rengøring af klubhus mm. 
 

Lørdag d. 21. april kl. 13, standerhejsning, aftenfest kl. 18. Prisen for 

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

Tirsdag d. 8. maj: Første forårskapsejlads. 

 

Søndag d. 27. maj: Pinsekapsejlads Femø rundt. Tilmelding! 

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

socialt samvær. 

 

Tirsdag d. 19. juni: Sidste forårskapsejlads. 

Tirsdag d. 16. august: Første efterårskapsejlads. 

 

Weekenden d. 18. og 19. august: Nysted tur.  

Lørdag eftermiddag er der fælles aktivitet og om aftenen fælles grill.  

Der opkræves fælles havnepenge, fredag til lørdag og lørdag til søndag. 

 

Weekenden d. 15. og 16. september: Sundsejlads.  

Der er grill lørdag aften for alle Vikingens medlemmer.  

 

Tirsdag d. 25. september: Sidste efterårskapsejlads.  

 

Lørdag d. 27. oktober kl. 13: Standernedtagning. 
Vikingen er vært ved en let frokost. Vand, øl og vin til tirsdags priser.  

 

Der er selvfølgelig ud over de officielle arrangementer, spontane ture 

f.eks. den meget succesfulde SJATTUR m.v.   
 

Hold dig orienteret på hjemmesiden om tilmelding, pris og evt. 

ændring af stedet for afholdelse mm. 

Meld dig til arrangementerne i god tid og i de fleste tilfælde senest en 

uge før! 
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”Vikingen” O.S./04-2012 

 

Ungdomsafdelingen: Lars Solberg Wollesen, 54 95 64 74, lsw@danpilot.dk  
 

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, 

                           Siru Lidal, Lisa Hendriksen 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 
  
Festudvalg:  Kontaktper., Birgitte Bøgh, 30 32 02 84, birgitte@boeg.mail.dk  

                         Anne-Marie Madsen, Lisa Hendriksen 
 

Hjemmesiden:  www.sf-vikingen.dk 

Hostmaster:     Ole Hovmand, 40 46 15 01, ole@filuka.com  
 

 

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:  Martin Sønderskov,        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 
 

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 
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