
  

  

“Facelift” 

Der er fuld gang i isolering og opsætning 

af klubhusets nye facade.  

Det hele ventes færdigt til standerhejsningen! 

”VIKINGEN” 

Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster 
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Formanden har ordet 

  

Så er vi igen nået til det punkt, som vi alle har set frem til, siden bådene kom op i ok-
tober måned sidste år, nemlig den nye sejler sæson 2016. 

I vinterens løb har bestyrelsen arbejdet med mange af de ideer og forslag, som I alle 
er blevet informeret om sidst på foreningens generalforsamling. 

På vores bestyrelsesmøde den 22. marts, besluttede vi at ændre datoen for 
”krebsegildet” fra den 24. juni, til den 17. september. Grunden er den, at ideen med 
at kombinere krebsegildet med Sant Hans, kolliderede med flere medlemmers pla-
ner. Samtidig har vi ” på vandrørene” hørt, at det er uhensigtsmæssigt at have det 
traditionelle arrangement Sant Hans aften, og så gennemføre endnu et dagen efter. 
Det har vi taget konsekvensen af, og vi håber at beslutningen virker fornuftig, på 
trods af at kalenderen i september måned, er fyldt godt op. 

Vi ser frem til at vort nye betalingssystem for vore gæster ” Harborguest”, vil blive 
godt modtaget, og vi er som sædvanlig rustet til at give vore gæster de bedst mulige 
betingelser, for deres ophold i Sejlforeningen Vikingen. 

Vi har indkøbt et ”Sandwich skilt ”, som forsynet med foreningens logo, vil få fast 
plads umiddelbart udenfor klubhuset.  

Ideen med dette skilt er at informere, både gæster, men også vore egne medlemmer, 
om hvilke aktiviteter, som er umiddelbart forestående. Den samme information får vi 
også mulighed for at give gæsterne via den hjemmeside, de logger ind på, når de be-
taler havnepenge. Således kan vi både på skiltet, men også på nettet, give gæsterne 
vigtig information om, hvad der sker i den nærmeste fremtid. 

Vi vil også som noget nyt i år, offentliggøre et telefonnummer til ”havnefogeden”. 

Vi har indkøbt en mobiltelefon, som skal opbevares hos den person som er 
”vagthavende” havnefoged. På den måde kan vi imødekomme vore gæsters spørgs-
mål, hvis der ikke umiddelbart er en repræsentant for foreningen, på broen. 

Telefonnummeret vil fremgå på hjemmesiden, når der er betalt havnepenge, sam-
men med diverse koder til toiletter, internet mv. Desuden vil telefonnummeret stå 
fast på sandwich skiltet. 

I den anledning vil vi igen be’ en bøn til vore medlemmer: 

 gå ind på hjemmesiden og meld dig til en uge som havnefoged.  

Som Hans Jørgen beskrev sidste år, ligger der en masse sjove oplevelser i at hjælpe 
foreningen med at få denne opgave løst til så stor tilfredshed for vore gæster, som 
muligt. 

Vi har også besluttet at indkøbe endnu et par cykler, så vi også kan tilbyde denne  

service til gæsterne i havnen.  

VIKINGEN 
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Musik på broen 

Vi ser ligeledes frem til at kunne tilbyde ” Musik på broen”. Som tidligere meddelt, laver vi 
nogle musikarrangementer, som kommer til at løbe af stablen 

 lørdagene 25. juni, 9. juli, 23.juli og  8. august 

De medlemmer, som er hjemme, er naturligvis velkomne til at overvære disse arrange-
menter, og vi håber, at de af jer, som har muligheden, dukker op på broen de nævnte da-
toer kl. 16.00. 

 

Bådfonden 

Bådfonden blev oprettet i oktober 1940, af navnkundige medlemmer, som 

K.A. Hendriksen, H. Nobel og C.F. Kristensen.  

Ideen bag bådfonden var at fremskaffe midler til bygning, eller køb af sejlfartøjer, til brug 
for Vikingens aktive medlemmer, samt i øvrigt at virke for og støtte anskaffelsen sejlfartø-
jer under Vikingens stander”. 

I bestyrelsen har vi drøftet bådfondens relevans for foreningens medlemmer i 2016. Vi 
sender de ærbødigste tanker til initiativtagerne, idet vi ved, at fonden har været medvir-
kende til at flere medlemmer har kunnet komme ud at sejle med hjælp fra fonden. Imid-
lertid er det vores opfattelse, at tiden er løbet lidt fra fondens formål, og bestyrelsen vil 
derfor på næste generalforsamling fremsætte forslag til ophævelse af bådfonden, og over-
førsel af midlerne til Vikingen, som beskrevet i bådfondens vedtægter. Vi mener at afhol-
delse af egen generalforsamling, og aflæggelse af selvstændigt regnskab for fonden, ikke 
giver mening efter nutidens forhold. 
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Carl Erik 



4 

  

 

 

 

VIKINGEN 

Pinsetur til Fejø —den 13.—16. maj 

 

Som sædvanlig mødes vi igen i pinsen på Fejø. 

Desværre har ”Kaj Havnefoged” til den tid haft sin sidste arbejdsdag, han stoppede 

den 1. april i år. Den ny havnefoged hedder ” Steen”, og ham ser vi frem til at hilse på. 

 

Vi tumler lidt med at kunne tilbyde mad til alle, som melder sig til, på samme måde som 
sidste år. Vi er i forhandling med  restaurant ”Kvasen”, hvormed vi håber at kunne lave 
en aftale om leverance af mad til alle som tilmelder sig til lørdagens arrangement.  

Skulle i øvrigt hilse at sige, at nu kan man betale med dankort i Cafe Dybvig.  

 

Vi håber ligeledes, at det kan lykkes at lave lidt underholdning på havnen, som tidligere. 

Som I ved har vi jo også ” det helt store lotteri” i teltet, håber at Susanne og Lene er klar 
til den post igen. I den anledning beder vi jer alle arbejde på at hjælpe os med gevinster 
til aftenens arrangement. Det er en meget stor opgave at få fyldt depoterne op med 
præmier til dette. 

Derfor opfordrer bestyrelsen jer alle til at forsøge at hjælpe med at skaffe disse præmi-
er, så vi igen kan lave sjov med lotteriet. 

Om det lykkes at lave kapsejlads igen i år på Fejø er ikke afklaret i skrivende stund. Hvis 
det kan lade sig gøre, er der i den grad brug for hænder til den del af arrangementet. 

 

Carl Erik 
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Sjælland Rundt 

 

Overskriften vækker minder hos mange Vikingesejlere.  

Det var dengang, at ”Sjælland Rundt” var et must, som ingen kunne drømme om at misse, 
og som alle snakkede om.   

Fyn Rundt fra Korshavn var ikke noget, man deltog i, men Sjælland Rundt var sagen. 

Første sejlads i Helsingør Amatør Sejlklubs regi var i 1947, hvor 12 både deltog. Deltager-
antallet begyndte at stige, og i 1961 var antallet nået op på 71. Det var her, Axel Holm i 
stiv kuling sejlede rundt i Dragen ”Maj-Britt” på 34 timer og 44 minutter. De var tre mand 
om bord plus en stor brøndpumpe med håndsving, der kunne holde vandstanden nede i 
kahytten. Sjælland skulle holdes om styrbord, og man kunne ikke finde Bøgestrømstønden 
i det grå morgenlys. Da man endelig fik øje på tønden langt bagude, skråede man indover 
sandet, selvom der stod 0,8 m på søkortet.  

...apropos pumpe…. 

Det var langt op i årene helt nødvendig med en ordentlig pumpe. De færreste både havde 
selvlænsende cockpit, og ved rask sejlads væltede vandet ind over karmen på f. eks. en 
Nordisk Folkebåd.  

Under en ”Møn Rundt” i tresserne sejlede Poul Larsen fra Stavreby i Bøgestrømmen, søn-
nen Mogens (Maler-Mogens) og Fisker-Karl rundt i Folkebåden ”Justitia”.  Karl pumpede i 
den hårde nat i Østersøen mere vand ud af båden, end den kunne rumme, og det var ikke 
fordi båden var utæt. Poul havde til sejladsen og belært af tidligere erfaringer selv fabrike-
ret en pumpe, ”der kunne tage en spand vand i hvert pumpeslag”.  

Sjælland Rundt udviklede sig hastigt gennem årene. Omkring 1974 passerede man tusind 
tilmeldinger, og det hele toppede midt i 80-erne med godt to tusinde både.  

Som skrevet i indledningen havde Vikingesejlerne et godt øje til sejladsen, og i 1986 deltog 
vi med 10 både. Med en besætning på gennemsnitlig 5 m/k giver det 50 deltagende med-
lemmer, et helt utroligt tal set med nutidens briller, hvor sejladsen er en skygge af sig selv, 
og hvert år får kunstigt åndedræt og hjertemassage for stadigvæk at bestå. 
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VIKINGEN 

Følgende deltog i 1986. I parentes placering og antal deltagere i løb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses, opnåede ”vi” hæderlige til gode placeringer, og endda med en løbsvinder. Til 
mit eget forsvar må jeg oplyse, at Uni-SeX 79 fik to timers straf for tyvstart. Naturligvis helt 
uretfærdigt. 

 

Niels Thal Jensen  

 

 

Luffe 37 Jørn Redanz Klassebådsløb (15/34) 

Afrodite 101 Anders Hendriksen Klassebådsløb (2/25) 

Nordisk Folkebåd Mogens Larsen Klassebådsløb (1/16) 

Olsen 31 Søren Løftgaard Mix-løb (13/33) 

Olsen 31 Leif Videcrantz Mix-løb (20/33) 

Granada 33 Lars Kørup Mix-løb (13/43) 

X 79 Niels Thal Jensen Klassebådsløb (53/67) 

Commander 31 Henning Kjørup Mix-løb (7/12) 

Nimbus 26 Jørn Næss Mix-løb (19/47) 

H-båd Kurt Ibsen Klassebådsløb (10/34) 
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Tirsdagskapsejlads 

 

Aftenkapsejladserne starter igen tirsdag den 3. maj kl. 18.00. 

Vi sejler igen i år seks sejladser før og seks efter sommerferien. Både uden målerbrev og både 

fra andre klubber kan deltage. Kontakt venligst Niels Thal Jensen forinden for nærmere aftale. 

Tirsdagssejladserne afsluttes som sædvanlig med spisning og hygge, hvor alle medlemmer —

også ikke kapsejlere er meget velkomne. Der er indgået aftale om madleverancer som sidste 

sæson. Prisen er uændret 45 kr per gang per næse. 

Klubhussejlerne kan også melde sig som hjælpere i forbindelse med starter og i måltagning 

m.m.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån af klubhuset 

Medlemmer af Sejlforeningen Vikingen kan låne klubhuset til egne arrangementer efter aftale 

og mod betaling af udgifter til forbrugsudgifter m.m.. Prisen er 600 kr per dag. 

Aftaler skal indgåes med Klaus Møller — tlf. 4187 6932. 

Aftalen forudsætter indbetaling på konto 5067 0001579444. 

VIKINGEN 
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Sejlerskolen 
 
 

Sejlerskolen i Vikingen er for alle der gerne vil lære at sejle for sejl. 
 
Ved at deltage i sejlerskoleundervisningen får du indsigt i praktisk sejlads i en Nordisk folkebåd 
— Mester Benzon. 

Der er to elever i båden ad gangen og en instruktør, som er en erfaren sejler. Sejladsen fore-
går på Guldborgsund.  

 

Du kan altså sagtens deltage uden at have sejlet før. Du vil ikke få undervisning i navigation, 
men der vil være undervisning i vigtige regler til søs, mens du sejler.  

 

Undervisningen strækker sig over 6 aftener, hvor du sejler ca. 3 timer hver aften inklusive tid 
til til- og afrigning af båden.  Tidspunkterne for sejladsen aftales nærmere. 

Undervisningen koster 600 kr, dertil kommer udgiften til medlemskontingent til Vikingen, som 
beløber sig til 1.000 kr. Dette dækker et års medlemskab.  

I maj bliver der mulighed at vinde et sejlerskolegavekort—hør nærmere på Radio Sydhavsøer-
ne.  

Forårs undervisningen starter i uge 19.   

Kontakt gerne instruktør for sejlerskolen Jimmy Madsen, mobil 2837 7826. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKINGEN 
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Velkommen til ny medlemmer i Vikingen 

 

 

Det er bare så dejligt at kunne byde nye medlemmer velkommen hos os.  

 

I år får vi tre nye både i havnen, og der skal her lyde en stor velkomst til  vore 

nye sejlere, som jeg ber’ alle om at tage godt imod, når I møder dem på broen, eller på van-
det. Lige ved siden af Mester Benzon, får vi en IF’er, som tilhører Sigurd Jacobsen. Sigurd har 
fået sin første sejllærdom i Mester Benzon, idet han har gået i sejlerskole hos Jimmy i 2015. 

 

Ved flydebroen i Nord bassinet får vi to nye både. 

Først en rigtig varm velkomst til gamle medlemmer, Jesper Helver og frue, som har anskaffet 

en lille hurtiggående sag, som han og fruen kan nyde på Guldborgsund. 

Dernæst også en varm velkomst til Mette Quist og hendes mand. Mette  og hendes mand har 
sommerhus  på Marielyst, og har valgt at lægge deres helt nye hurtiggående speedbåd hos os. 

Båden lå allerede sidste år ved samme plads i den sidste del af sæsonen, men i år byder 

vi så velkommen som nye medlemmer. 

 

- Og så lige…. ny båd ved Nordbroen, en blå Maxi 95. Båden tilhører Kasper Beltoft, og han 
havde sidste år en Bianca 28, som lå ved sydbroen. Denne er solgt og Maxien, er familiens nye 
båd. 

 

 

Kollektiv ansvarsforsikring — Codan-ordningen 2016 

I henhold til oplysning fra Codan er følgende medlemmer tilmeldt ordningen, og præmien på 

223 kr. for 2016 opkræves gennem Vikingen: 

Jan Rasmussen, Bjørn Nielsen, Cato Pedersen, Jens Kjær, Mogens Quist,  Ole Simonsen, Jesper 

Løw, Ole Beck Larsen, Flemming Hansen, Lars Wollesen , Gert Wiik og Heinz Browa. 

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.  

 

 

VIKINGEN 
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Takster 2016 
 

Kontingent inkl. obligatorisk bidrag til Klubhusfond, Jubilæumsfond og Bådfond: 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pælepladser  2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalhavnen 

 

 

 

 

Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere. Beløbene skal indbetales senest den 1. 

maj 2016 på konto: 5067 0001579444.  

VIKINGEN 

Aktiv 1.000 kr 

Junior 500 kr 

Familie inkl. børn under 21 år 1.350 kr 

Passiv 200 kr 

Ansvarsforsikring per båd 223 kr 

 Sommerpris Vinterpris 

Pontonbroen i nordbassinet 2.500 kr 833 kr 

Landbroen 3.400 kr 1.133 kr 

Nordbroen 3.400 kr 1.133 kr 

Sydbroen, yderste 4 brede pladser 3.900 kr 1.300 kr 

Sydbroen, de næste 9 pladser 3.400 kr 1.133 kr 

Sydbroen, øvrige 15 pladser 3.000 kr 1.000 kr 

Langsliggerpladser 3.900 kr 1.300 kr 

Joller på land 500 kr  

Sommerpris op til 10 meter 3.900 kr, for yderligere meter 400 kr/meter 

 elafgift også i sommersæsonen 

Vinterpris op til 10 meter 1.000 kr., 10 – 15 meter 1.500 kr 
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Aktivitetskalender 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - og så er der jo alle de andre ture, som vi plejer at have.  

 Sjat-turen annonceres senere af ”sjatturskomitéen”  

 -  det plejer jo at være i slutningen af september. 

 

 HUSK!  

 - detaljerede informationer om og tilmelding til arrangementerne via hjemmesiden  

 — www.sf-vikingen.dk 

 

 

 

tirsdag den 19.04.16 kl. 16.00 Rengøring af klubhus mv. 

lørdag den 30.04.16 kl. 13.00 Standerhejsning 

lørdag den 30.04.16 kl. 18.00 Standerhejsningsfest 

tirsdag den 03.05.16 Første kapsejlads i foråret 

den 13.-16.05.16 Pinsetur til Fejø 

tirsdag den 07.06.16 Sidste kapsejlads i foråret 

lørdag den 25.06.16 kl. 16.00 Musik på broen 

lørdag den 09.07.16 kl. 16.00 Musik på broen 

lørdag den 23.07.16 kl. 16.00 Musik på broen 

lørdag den 06.08.16 kl. 16.00 Musik på broen 

tirsdag den 09.08.16 Første kapsejlads i efteråret 

den 12.-14.08.16 Nysted-tur 

lørdag den 10.09.16 Match Race i Guldborg 

tirsdag den 13.09.16 Sidste kapsejlads i efteråret 

lørdag den 17.09.16 kl. 18.00 ”Krebse-gilde” 

lørdag den 29.10.16 kl. 13.00 Standernedtagning 

VIKINGEN 
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Oversigt over bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen 2016/17 

 

 

 

Ungdomsafdelingen Lars Solberg Wollesen 2151 0930 vikingenungdom@gmail.com 

Sejlerskolen Jimmy Madsen 2837 7826 jimmymadsen@get2net.dk 

Kapsejladsudvalg Niels Thal Jensen 2124 9122 thal@post12.tele.dk 

 Finn Poulsen   

 Hans Jørgen Kristiansen   

Tirsdagskapsejlads Flemming Hansen   

 Dorte Simonsen   

 Ulla Klimt   

Klubmåler Nikolaj Kirk Andersen   

Broer, broplan Carl Erik Hansen   

Broer, vedligeholdelse Nikolaj Kirk Andersen   

Klubhus, udlån Klaus Møller   

Klubhus, indkøb Lilian Oldrup   

Webmaster Ole Hovmand 4046 1501 ole@filuka.com 

Klubblad Ulla Klimt   

Udvalg, kontaktpersoner…. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Formand Carl Erik Hansen 2960 9458 carlerikjuelh@gmail.com 

Næstformand Nikolaj Kirk Andersen 4088 0737 nikolaj.andersen81@hotmail.com 

Kasserer Martin Sønderskov 2147 3479 martin@sonderskov.net 

Sekretær Lilian Oldrup 2616 2073 lilianoldrup@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Klaus Møller 4187 6932 kl54858611@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem Ulla Klimt 7248 2746 ukl@ucsj.dk 

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Kristiansen 4273 7307 lhkknus@gmail.com 

Sejlforeningen Vikingen Sophieholmen 19  

 Postboks 268 4800 Nykøbing F. 

VIKINGEN 


