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Formanden har ordet 

 

Så er tiden endelig kommet til at bådene igen er kommet i vandet, og de sidste finjusterin-
ger bliver gennemført på bådene. 

I år mødes medlemmerne af en rengjort bro, men som noget nyt er alle broer forsynet med 
en farve (for Vikingen er vores farve blå) Motorbådsklubben  og Fiskeriforeningen har andre 
farver, som I kan se. 

Idéen med at male vore broer kommer fra vort nye havneopkrævningssystem ” Harba”. 

Når man som gæstesejler i fremtiden lægger vejen forbi bla. Nykøbing F lystbådehavn, skal 
man downloade ”Harba appen” for at betale havnepenge.  

Når man har gjort det bliver man mødt af følgende billede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan man så via farven på broen finde ud af hvilken klub, man skal betale havnepenge til. 

Vi anbefaler i øvrigt alle Vikinger downloader appen, idet I vil få brug for den flere steder 
rundt i landet, når I er på farten i sommer. 

Vi håber meget, at dette system vil løse en lang række problemer, blandt andet med alle de 
kuverter vi har købt i dyre domme, og problemerne med brug af kontanter, som har givet 
kassereren meget manuelt arbejde. 
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I har alle også konstateret, at vores opkrævningsprocedure for pladsleje, kontingenter, klubhus-
fond osv. også i år er blevet ændret. 

Vi håber, at I vil tage godt imod de nye tiltag. Skulle der være en enkelt ”børnesygdom” eller to 
med systemet, håber vi på jeres overbærenhed her i indkøringsfasen. 

Vikingen har i år taget et afgørende step ind i den digitaliserede verden. Det giver os nogle forde-
le, men på andre områder bliver systemet lidt mere ”stift”. 

Det er den vej vi har valgt, og det håber vi på jeres forståelse for. 

Uddybning af vores havn går nu igen ind i et nyt kalenderår, uden der er flyttet så meget som en 
skovlfuld mudder fra havnen. Vi har haft kontakter ude både til Guldborgsund kommune og også 
til Christiansborg for at gøre opmærksom på vores helt urimelige situation. 

Vi håber nu på, at dette bærer frugt, idet vi har fået oplysning om, at naturfredningsforeningen 
har trukket sin klage tilbage. Er vi rigtig heldige, så kan vi måske få tilladelsen inden sommer. Vi 
overvejer i øjeblikket, om vi i givet fald bør påbegynde en uddybning nu med de gener, det vil 
medføre for bådejerne, eller om vi (igen) skal vente til næste forår. 

I år har vi to meget store begivenheder på havnen Vild med Vand og Vegvisir Archipelago Race 
’17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er tale om en begivenhed, som på lang sigt forhåbentlig kan være med til at markedsføre vort 
skønne Guldborgsund, og ad den vej trække mange nye gæstesejlere til byen. 

Guldborgsund kommune er hovedsponsor, og har afsat kr. 225.000 til projektet med option på at 
kunne gøre det samme igen i de næste 5 år. 

Ídemanden er Morten Brandt, som er manden bag ”Silverrudder”, som er blevet en kæmpesucces 
i  Svendborg, hvor sejladsen for i år for længst er fuldtegnet med 400 startende både, som sejler 
alene ombord. 

I Nykøbing bliver der to baner, en på 165 sømil og en på 235 sømil. Sejladsen kan enten sejles af to 
eller tre besætningsmedlemmer. Sejladsen startes i Nykøbing ud for Vikingebroen torsdag den 22. 
juni kl. 19.00, og så går det ellers nordover gennem Guldborgbroen. 

Har du lyst til at give en hjælpende hånd, så kontakt CE eller Hans Jørgen, vi har helt sikkert brug 
for din hjælp. Læs mere på https://www.vegvisirrace.com. 
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VIKINGEN 

 

Det er vores opfattelse, at dette arrangement kan blive rigtigt stort på lidt længere sigt, og det 
vil jo i den forbindelse blive en kæmpe fordel for os. 

Pt. er følgende klubber involveret: Vikingen, Guldborgsund, Nysted sejl klub, Stubbekøbing sejl-
klub, med hvem vi samarbejder om arrangementet. 

Som de fleste vil vide, har vi hen over vinteren arbejdet ihærdigt med en lang række projekter, 
som først og fremmest VST med Hans Jørgen i spidsen er involveret i. 

Vi har i år fået to nye klubbåde, en 606, og en 806. Begge både er under klargøring. Juniorerne 
har under Lars og Morten’s kyndige ledelse arbejdet ihærdigt med 606’eren, som er klar til sø-
sætning sammen med bådene fra KJ. Bådelaug. 

Planen er, at båden skal deltage i vores aftenkapsejladser, bemandet med udvalgte af vore dyg-
tige juniorer. Jeg glæder mig virkelig over, at vi nu kan tilbyde denne facilitet også til vore yng-
ste sejlere. 

I den anledning beder jeg naturligvis alle medlemmer om at ”slå et slag” for vores gamle for-
ening. Det gælder både for nye juniorer, men så sandelig også for de lidt ældre, som igen i år er 
velkommen i vores sejlerskole. Vi står igen i år klar med en håndfuld dygtige instruktører, som 
vil gøre alt hvad de kan, for at hjælpe nye sejlere i gang. 

Skulle der blandt ”gamle Vikinger” være nogle som har lyst til en sejltur, er dette også muligt 
nu i form af vores nye 806 og selvfølgelig i ”Mester Benzon”. 

Det skulle glæde mig meget, om nogen kunne få lyst til igen at tage en tur på vandet. 

 

/ce 
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VIKINGEN 

 

 

 

 

Den store begivenhed vil først og fremmest være ”Vild med vand” - Havnens dag, som løber af 
stablen lørdag den 10. juni 2017.  

Som de fleste allerede ved deltager Sejlforeningen Vikingen i Vild Med Vand projektet i 2017. Vi 
har påtaget os opgaven som tovholder for alle de aktiviteter, der skal foregå i Nykøbing og nær-
meste omegn. Alle foreninger og aktører, der har lyst til at deltage, og som anvender vandet eller 
arealerne op til dette, kan tilmelde sig og vise Guldborgsund Kommunes borgere og andre interes-
serede, hvad der foregår i de enkelte klubber og give dem gratis ”smagsprøver”,  

Vild Med Vand er et landsdækkende projekt, der har til formål er at skabe oplevelser på havnen 
og på havet for et bredt udsnit af den danske befolkning.  Det er Dansk Sejlunion og FLID 
(Foreningen af Lystbådehavne i Danmark), der i samarbejde med Nordeafonden har sat projektet 
i gang, og det løber over tre år. Der er allerede 23 frivillige gæve Vikinger, der har meldt sig til at 
hjælpe - Det er bare flot. 

Hvis der er flere, der vil hjælpe til, kan I skrive jer på Vikingens hjemmeside eller på en seddel i 
klubhuset. 

Alle, der hjælper til på dage, får en T-shirt, kaffe, øl, vand og mad. Dette er muligt, fordi Guldborg-
sund Kommune velvilligt har imødekommet vores ansøgning om  at støtte projektet. Stor tak til 
Guldborgsund Kommune. 

Til at styre os igennem Havnens Dag - overordnet set - er der nedsat en styregruppe, som følgen-
de meldte sig frivilligt til at sidde i: Hans Jørgen Kristiansen, Vikingen, Camina Mlynek, Frømands-
klubben Baltic, Carsten Olsen, Nykøbing F. Roklub, Poul-Henrik Bergmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil være en rigtig god idé at sætte kryds i kalenderen og komme på havnen, for her bliver der 
heftig aktivitet. 

/CE og Hans Jørgen 
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Nye regler for lån af klubhuset 
 
Vi har i bestyrelsen haft en del drøftelser omkring lån af vores klubhus. Vi har følt, at det er nødven-
digt at give reglerne et ”eftersyn” og nedenfor kan du læse de regler, der nu er gældende. 

 
Vilkår for udlån af Vikingens klubhus 
 
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 anbrin-
ge et skilt på døren med ”adgang forbudt” eller lignende. Der er krav om, at medlemmet selv deltager 
i arrangementet. 
 
Man skal have haft medlemskab af foreningen i mindst et år, før man opnår ret til at låne klubhuset. 
Al aftale om udlån aftales med Klaus Møller tlf. 21678611. 
 
Den aftalte betaling for lån af huset skal  indbetales samme dag, som aftalen indgås med Vikingens 
repræsentant på Sejlforeningens konto: 5067-0001579444. 
 
Lån af klubhuset 
 
Lån af klubhuset f. eks. en lørdag, hvor klubhuset skal være opvarmet i et døgn, hvis det er påkrævet.  
Prisen er kr. 800. 
 
Har man brug for opvarmning og disponeringsret i en længere periode, aftales  dette i alle tilfælde 
med den klubhusansvarlige,  og der betales per påbegyndt døgn. Låneperioden løber fra 1. dag kl. 
10.00 til næste dag kl. 10.00 
  
Huset afleveres i rengjort stand efter brug senest den følgende dag kl. 10.00. Alle affaldsposer mv. skal 
være fjernet, således at huset fremstår på samme måde, som det gjorde, inden man lånte huset. 
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 14/3 2017. 
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Sejlerskole 
 

Den nordiske folkebåd ” Mester Benzon” er klar til den 24. sæson. Det er nye sejlere også, 

foreløbig har vi 7 nye elever på listen.  

Vi holder møde for nye og interesserede sejlere i Vikingens klubhus, 

 mandag d. 1. maj kl. 19.00  

Ligeledes kan vi meddele at Vikingens flåde, er udvidet med endnu et fartøj. Et mangeårigt 

medlem, Boye Vigsø har doneret sin velkendte og hurtige båd 806 eren  ”FREJA ” til Vikin-

gen. En smuk tanke og endnu en gang tak til Boye. Yderligere har foreningen købt en ældre 

606’er.  

Med hele 3 både i flåden vil det give endnu mere aktivitet på Guldborgsund. 

Bådene vil blive brugt til undervisning af nye sejlere, men de vil også kunne lånes af Vikin-

gens medlemmer, når man er godkendt. 

 

God sejlsæson 

Med sejlerhilsen  
 
Jimmy Madsen  
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Tirsdagskapsejlads 

 

Aftenkapsejladserne starter igen tirsdag den 9. maj 2017 kl. 18.00. 

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

dre 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.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikingens Service Team 

 
Vikingens Service Team er nu ikke længere spæd. Teamet er nu omkring to år gammelt og går helt sik-

kert på benene. Konceptet er stadig det samme, som da vi startede med møder i klubhuset til mor-

genkaffe og brød kl. 10.00. Der snakkes på livet løs en times tid eller mere - og ved Gud - hvor er der 

samlet megen klogskab til de møder - det er helt fantastisk, hvad vi kan ordne. 

 

Når vi så er færdige med kaffen, og har fået styr på krigen i Afghanistan og de andre store områder, vi 

har fat i, så går vi i gang med at udføre forskellige arbejder på klubhuset, broerne, eller hvad der lige 

skal fikses. Vi er rent faktisk mellem 12 og 20 personer hver gang vi mødes, så det vil jeg betegne som 

rigtigt godt fremmøde. 

Det er fortrinsvis mandlige deltagere, men kære piger: “I er rigtig hjertelig velkomne”. Vi holder mø-

derne på forskellige ugedage, så alle har mulighed for at komme - om ikke hver gang, så en gang imel-

lem. 

VIKINGEN 
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Medlemmerne af VST har mange andre gøremål, selvom de fleste ikke længere er erhvervsaktive. Ud 

over det sociale er motion er også en vigtig ting for os, der er blevet lidt ældre - ja det er det da i øvrigt 

for mennesker i alle aldre, så en de helt store aktiviteter for os VST-er er Leif Videkranz’s tennis, som 

han meget dygtigt har sat på skinner. Godt gået Leif ;-)  - og der er også nogle, som mødes i Vikingens 

motionsafdeling om mandagen kl. 17.30 på SOSU-skolen, hvor Susanne Lose og Lis Stilling dirigerer 

tropperne. Det koster hele 10 kr. pr. gang at deltage i VST møderne. Pengene går til brødet, vi skal ha-

ve til kaffen. Overskuddet går til tilskud til julefrokosten, som vi indførte forrige år, hvor vi havde invi-

teret "den bedre halvdel" med. Det blev en pæn succes, så i 2016 inviterede vi alle klubbens medlem-

mer med til julefrokosten, hvor hele 51 deltog. Nu tænker I måske, hvad er det egentligt, de der VST-

er laver? 

Øøhhh - jamen, det er da bl.a.: 

 oprydning i alle Vikingens lokaler 

 sat cykelstativer op og indkøbt/fået tre cykler, som gæstesejlere har været rigtig glade for at 

kunne låne 

 flyttet elstander ud på den sydlige flydebro og opsat skotlampe ved den sydlige flydebro 

 lagt kaffebøjer ud med nystøbte ankre (fremstillet i samarbejde med Celf) 

 foretaget lidt reparation på Mester Benzon 

 efterset vandledninger 

 opsat kabelkanaler i stolerum 

 lavet drypsystem til varmepumperne 

 etableret el-varme-kabler og isolering på alle afløb og vandledninger under klubhuset 

 opsat el vandvarmer 

 restaureret og ombetrukket de blå lænestole 

 sat nye dæk på transportvogne 

 fastgørelse af stander 

 fået malet og lakeret de “tunge” borde 

 malet blå stribe på Sejlforeningen Vikingens del af broerne, så gæsterne kan se, hvilken klub de 

ligger i. (Vi malede faktisk også en del af Motorbådsklubbes bro gul.) 

 hentet og repareret klubbens nye 606er og repareret ungdomsafdelingens stativ til optimist jol-

ler, som passer til den lange trailer. 

Hvis der er nogen af jer, der læser dette - kvinde som mand - ung som ældre, der har lyst til at deltage 

i VST, så send en mail til mig, så skriver jeg jer på listen og sender besked, når vi mødes. 

/Hans Jørgen 

VIKINGEN 
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Fællestur til Vejrø 

 

Vikingen arrangerer en fællestur til Vejrø i weekenden den 20.—21. maj 2017. 

Der vil være mulighed for at deltage i en tennisturnering lørdag formiddag, spise frokost i Restaurant 
Skipperly, se Hotel Blæsenborg og orangeriet. 

Om aftenen vil der være mulighed for at grille på havnen. 

Flere information om og tilmelding til fællesturen på hjemmesiden.  

 

 

Nysted-turen 

 

I weekenden den 12. og 13. august 2017 er der fællestur for Vikingens medlemmer med børn og bør-
nebørn til Nysted. Lørdag eftermiddag vil der igen være fælles aktiviteter for børn og barnlige sjæle. 
Om aftenen griller vi på havnen. 

Flere informationer om og tilmelding til fællesturen på hjemmesiden. 
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Aktivitetskalender 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUSK!  

 - så er der jo alle de andre arrangementer, som vi plejer ”sjat-tur” m. fl.  

 detaljerede informationer om og tilmelding til arrangementerne via hjemmesiden  

 — www.sf-vikingen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lørdag den 29.04.14 kl. 13.00 Standerhejsning 

lørdag den 29.04.17 kl. 18.00 Standerhejsningsfest 

tirsdag den 09.05.17 Første aftenmatch i foråret 

den 20.05—21.05.17 Fællestur til Vejrø 

den 03.06—05.06.17 Pinsetur til Fejø 

tirsdag den 06.06.17 Sidste aftenmatch i foråret 

lørdagene  

den 08.07 + 22.07 +  

05.08 + 19.08.17 

Musik på broen 

tirsdag den 08.08.17 Første aftenmatch i efteråret 

den 12.08—13.08.17 Nysted tur 

tirsdag den 12.09.17 Sidste aftenmatch i efteråret 

den 15.09 —17.09.17 Matchrace i Guldborg 

den 28.10.17 kl. 13.00 Standernedtagning og afriggerfest 

VIKINGEN 
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Oversigt over bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen 2017 

 

 

 

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   

Vikingens Service Team Hans Jørgen  Kristiansen 4273 7307 hkknus@gmail.com 

Klubmåler Nikolaj Kirk Andersen   

Broer, broplan Carl Erik Hansen 2960 9458  

Broer, vedligeholdelse Nikolaj Kirk Andersen   

Klubhus, udlån Klaus Møller 4187 6932  

Klubhus, indkøb Lilian Oldrup   

Webmaster Ole Hovmand 4046 1501 ole@filuka.com 

Klubblad Ulla Klimt   

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. 
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Udvalg, kontaktpersoner 


