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 Formanden har ordet 

 

 

Sommer sæsonen er slut for 149. gang her i 2018. 

Næste år runder foreningen en magisk milepæl, idet vores gamle hæderkronede 
forening runder 150 år som Danmarks 3. ældste sejlforening. 

 

Jeg har haft den udprægede fornøjelse at være med det meste af vejen. Jeg har da 
oplevet de to sidste jubilæumsår henholdsvis 100 år og 125 år, som blev afholdt 
på det forhenværende fine Hotel Baltic, og det seneste på det daværende energi-
center, nu Guldbosund plejehjem. 

Til næste år fejrer vi vores 150 års jubilæum på Hotel Falster. Datoen bliver lørdag 
den 31. august 2019. Denne dag kan alle ,som havde aktivt medlemskab senest 
den 1. maj 2018, godt begynde at glæde sig til et brag af en fest. Festen betales 
nemlig 100% af Vikingen for jer. Andre medlemmer, heriblandt passive, er naturlig-
vis velkommen til at deltage  mod betaling af kuvertprisen, men mere om det se-
nere. 

 

Ved sidste jubilæum var Sejlforeningen Vikingen vært for Dansk Forening for Ældre 
Lystfartøjer (de fæle), som havde lagt deres sommerstævne i Nykøbing F.  

I år bliver den udadvendte del gennemførelse af Vegvisir for 3. gang. Denne gang 
sætter vi næsen op efter at få op imod 250 både til Nykøbing med 1. start torsdag 
den 15. august.  

 

Vi satser på, at vi endnu engang gennemfører det største arrangement i forenin-
gens 150-årige historie. Alle sejl bliver sat til, for at vore deltagere kan få en ople-
velse på minimum samme niveau, som deltagerne fik ved gennemførelsen i 2018, 
hvor vi fik rigtig mange flotte og rosende ord med på vejen fra deltagerne i årets 
sejlads. 

 

 

 

 

VIKINGEN 



3 

  

 

Sådanne arrangementer kan kun gennemføres med brug af markant frivillig arbejds-
kraft, og derfor er det en glæde at vide, at Motorbådsklubben Guldborgsund, Sejl- 
og Motorbådsklubben Grønsund, Nysted sejlklub og Guldborgland Bådelaug igen 
står klar til at trække med på samme konstruktive måde, som de gjorde i år. Det har 
været en fornøjelse at være vidne til det eminent gode samarbejde, som der har væ-
ret og stadig er mellem de arrangerende klubber.  Det samme gælder for Guldborg-
sund kommune. Selvfølgelig ikke at forglemme de rigtig mange trofaste Vikinger, 
som deltog i afviklingen af sejladsen/eventen i 2018. 

 

Vi arbejder efter en skitse, som gerne skal ende ud med at gøre Vegvisir 2019 til en 
folkefest og ikke kun en kapsejlads. Planlægningen er startet op, og i styregruppen er 
vi fast besluttede på, at vi igen i år vil levere et resultat, som vi alle kan være stolte 
af, når vi tørrer sveden af panden søndag den 18. august 2019.  

 

På klubplan / i AMBA’et arbejder vi på  at få et overblik over havnens fremtid ikke 
mindst i relation til vanddybderne i de forskellige bassiner.  

Som I alle ved, er vanddybden et evigt tilbagevendende problem, som giver os grå 
hår i hovedet, når regningen til uddybningsfirmaerne skal betales. I 2018 har vi igen 
gennemført et omfattende renoveringsprojekt, denne gang på nordbroen. Et projekt 
som kostede AMBA’et over 100.000 kr. 

 

Hvis vi skal blive ved med at have en havn, som kølbådene også i fremtiden kan sejle 
ind i, kommer vi ikke uden om at lave en plan for gennemførelse af stadige tilbage-
vendende uddybninger. 

 

Dette er ensbetydende med større udgifter for AMBA’et, og eftersom  AMBA’s ind-
tægter 100% kommer fra os som bådejere, så kan I selv regne ud, hvilken retning 
vinden blæser. 
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VIKINGEN 

 

 I AMBA regi har vi  indsendt en ansøgning til Guldborgsund kommune, hvori vi 
redegør for de problemer, vi står overfor. Dette gælder ikke alene vanddybden 
men ikke mindst vedligeholdelse af Slotsbryggen, som nu for alvor begynder at 
trænge sig på. Guldborgsund kommune planlægger igen at foretage en uddybning 
af  Slotsbryggen, inden næste sæson skydes i gang. 

 

Indtægterne fra havnen i form af pæleleje fra fastliggerne og et beskedent beløb 
til AMBA’et fra gæstesejlerne kan ikke dække de omkostninger der er forbundet 
med at drive en havn. I særdeleshed gælder dette for Slotsbryggen, hvor om-
fattende renoveringer trænger sig på. Vi arbejder derfor på  at forhandle en sær-
aftale for Slotsbryggen på plads snarest. 

Vi er i dialog med Guldborgsund kommune, og forventer at vi melde noget ud til 
medlemmerne i slutningen af året, eller lige i begyndelsen af det nye år. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en kæmpe tak til alle jer som i årets løb har truk-
ket hårdt for vores forening. Igen i år har VST stået for rigtig mange opgaver, og 
foreningen er VST megen tak skyldig for den altid tilbagevendende imødekom-
menhed, når der skal tages fat på diverse opgaver. 

 

Der skal også lyde en meget stor tak til Niels Thal Jensen, som for 2. gang har væ-
ret ankermand på at skrive foreningens historie. Denne gang for de sidste 25 år. 

 

I kan godt begynde at glæde jer til et fantastisk jubilæumsskrift (bog), som denne 
gang beskriver hele historien fra start men selvfølgelig med fokus på de sidste 25 
år. 

 

Vel mødt til vinterens arrangementer, som er beskrevet andetsteds i dette blad. 

 

/ce 
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Vegvisir Race 2019  

 

 

I skrivende stund er der allerede 80 tilmeldte til kapsejladsen Vegvisir Race 2019 – 
det er bare helt fantastisk – De første 50 Early Bird-pladser blev solgt på bare ni 
timer. 

Vegvisir Race startede, som I alle ved,  i 2017 med 12 både til start  - i år var der 
tilmeldt 114 tilmeldte, hvoraf ca. 80 startede og til starten 2019, er der som be-
skrevet ovenfor, allerede mange tilmeldte. 

Nogen vil måske tænke: ”hvorfor kom de sidste 34 ikke til start”? Der er der sik-
kert mange gode grunde til, som jeg ikke skal kloge mig på, men alle kapsejladser 
oplever,  at 10 – 20 % af de tilmeldte ikke kommer til start. Maks. grænsen i 2019 
er sat til 250 tilmeldte og jeg håber, at vi får udsolgt. 

 

Vi kan vel godt være bekendt at kalde Vegvisir Race for en succeshistorie med de 
tilmeldingstal, vi foreløbig har oplevet - og hvorfor er det så blevet det? 

Jeg tænker, at det er den samarbejdskonstruktion, der fra starten blev etableret, 
hvor idemanden – Morten Brandt Rasmussen, Guldborgsund Kommune og de 
fem sejlklubber: Motorbådsklubben Guldborgsund, Nysted Sejlklub, Guldborgland 
Bådelaug, Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund og Sejlforeningen Vikingen slog 
pjalterne sammen i planlægningen og gennemførelsen af kapsejladsen i 2017. 
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Morten Brandt har været meget dygtig i markedsføringen af arrangementerne og 
kender gud og hver mand, der har noget med sejlsport at gøre, hvilket har bety-
det, at Vegvisir Race lynhurtigt er blevet kendt ”ude i den store verden”. 

 

I 2018-versionen af kapsejladsen kom der - bl.a. på opfordring fra Guldborgsund 
Kommune - en række sideevents med på programmet i et forsøg på at få flere ikke 
sejlere til at tage del i arrangementet – komme og se starten og blive på havnen 
lidt længere (ligesom i Fakta), så arrangementet kan være med til at sætte fokus 
på, hvilke muligheder vores dejlige Guldborgsund og arealerne op til byder på. 

Version 2019 af kapsejladsen Vegvisir Race gennemføres efter samme koncept, 
men selvfølgelig med nogle tilpasninger set i relation til version 2018. 

 

Gennemførelsen af et så stort arrange-
ment - som kapsejladsen Vegvisir Race - 
er kun muligt, fordi mange frivillige stiller 
deres ekspertise og arbejdskraft til rådig-
hed. Det har været helt vildt at opleve, 
hvor mange fra de respektive klubber, der 
har meldt sig for at give en hjælpende 
hånd med. 

 

Det skal hjælperne have tusinde tak for  

- uden jer ville det ikke være muligt at 
gennemføre arrangementet. 

 

 

I den forbindelse var det en kæmpe glæde at få den evaluering, som 70 af de 
fremmødte sejlere efterfølgende har givet – Total topkarakterer til hjælperkorpset 
og deres arbejde og det samme til selve kapsejladsen dog med en enkelt sejler, 
der havde en lillefinger at sætte et enkelt sted. 

Ud fra evalueringen og de mange positive tilbagemeldinger i diverse bådblade, så 
fortsætter vi  efter samme koncept på hjælpersiden i version 2019, for det ser ud 
til at virke rigtig godt på den måde, vi valgte at gøre det i 2018. 

 

/Hans Jørgen 



7 

  

Lille Vegvisir Race 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig med Vegvisir for ”de store” var der arrangeret Match Race sejlads i 606’erne 
for ungdomssejlere.  

På billedet ses gruppen, der stod bag Lille Vegvisir Race, hvor tyske og danske ungdoms-
sejlere sejlede kapsejlads i 606ere. De to personer til højre er vores tyske venner, som 
var med ungdomssejlerne heroppe. 

 

VST – for en kort bemærkning! 
 

VST kører super godt – til vores formiddagskaffe med efterfølgende arbejdslejr møder 
der mellem 18 og 30 op hver gang. 

Vi har snart fået styr på alt det, vi kan gå og lave, så det er bare dejligt, når jeg ind i mel-
lem kan skrive: 

”Så er det VST tid igen! Vi mødes onsdag (19. september) kl. 10:00 til masser af 
god snak og hjemmebagt brød og måske en kage? Vi skal ikke lave en skid - kvo-
ten er brugt op indtil videre  Hans J” 

I forbindelse med kapsejladsen Vegvisir Race og til Havnens Dag var VST aktive med op-
stilling og fremstilling af diverse ting og sager og efterfølgende oprydning. 

Jeg må sige, at jeg var imponeret over, så hurtigt det gik med at få ryddet op efter Veg-
visir Race – det var en imponerende indsats fra VST’s side.  

 

Husk at alle klubbens medlemmer er velkommen til VST-møderne uanset, køn, religion 
eller hudfarve. 

Vi ses Hans J 

 

VIKINGEN 
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Vikingens juniorafdeling 
 

Intet er mere livsbekræftende end at se når ”ungerne” boltrer sig på sundet ved sejlads 
i en af vore jolletyper. I årevis har Lars Wollesen og Morten Henriksen stillet sig til rådig-
hed, når de ugentlige træningsaftener gennemføres. Det er vi naturligvis meget taknem-
melige for, og vi gør virkelig hvad vi kan for at kunne styrke opbakningen til Lars og Mor-
ten. På det seneste har udvalgte af Vikingens ”gamle” medlemmer stillet sig til rådighed, 
med hjælp/råd og vejledning, når de unge mennesker skal på vandet. 

 

Vi mangler I DEN GRAD HJÆLP TIL DENNE OPGAVE.  

Vi appellerer først og fremmest til børnenes forældre. Vikingen har virkelig brug for, 
at forældrene bakker op bag deres unger og er behjælpelige med praktiske opgaver om-
kring sejladsafvikling. Man behøver ikke have nogen form for viden omkring sejlads, 
men har man sine hænder skruet godt på, er det bestemt ikke nogen dårlig egenskab, 
at byde ind med. 

Kommer man på besøg i en af landsdelens fodboldklubber, mens ungerne spiller kamp, 
så står der ”en kødrand” af hujende forældre på sidelinjen, som giver deres besyv med 
til de unge poder. Der må være nogle forældre derude, som er interesseret i at hjælpe 
os med at sørge for, at deres unger lærer at være i gruppe med andre og kort sagt at få 
en super tilgang til vort rige foreningsliv. Vi stiller alt grej til rådighed til ungerne, det er 
bare at møde op. Ungerne lærer at stå på egne ben sådan helt bogstaveligt. På en båd 
er der kun én kaptajn. 

I bestyrelsen ser vi med stor respekt på f.eks. Skælskør sejlklub, som har opbygget en 
kæmpe jolleafdeling baseret på ildsjæle, som går foran for at hjælpe deres børn og dis-
ses kammerater. Vi ville meget gerne kunne tilbyde noget tilsvarende, men vi har ikke 
de hænder, der skal til for at nå deres niveau. 

 

Sagt på almindeligt dansk betyder det, at ungerne ret tidligt får et forhold til selv at 
træffe beslutninger. Der er altid hjælp i nærheden, i form af følgebåde (som også skal 
bemandes) men det er altid skipperen, som træffer sine beslutninger om, hvordan en 
akut opstået situation, skal løses. 

Den visdom har mangen en optimistsejler kunne tage med sig senere i livet til glæde og 
gavn for sig selv og andre. 

 

 Gi os et ring (29609458) og lad os høre fra dig. 

 /ce 

VIKINGEN 
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Privatlivspolitik for Sejlforeningen Vikingen 

Dato for seneste ændring 15/10/2018 

 
Sejlforeningen Vikingens dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der 
kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de 
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige  

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger for medlemmer 

 Almindelige personoplysninger: 

 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnum-
mer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemstyper mv 

 For ledere og trænere ved behov yderligere personoplysninger, der er tillagt en hø-
jere grad af beskyttelse:  

 CPR-nummer 

 Resultat af indhentelse af børneattest 

 

Normalt får vi alle oplysningerne fra dig. Personoplysningerne lagres og behandles af 
Harba Aps med hvem Sejlforeningen Vikingen har indgået en databehandlingsaftale, 
omhandlende Harba Aps’ behandling af oplysningerne. 

 

 

VIKINGEN 
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Privatlivspolitik for Sejlforeningen Vikingen 

Dato for seneste ændring 15/10/2018 

 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

 Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i 
forhold til generalforsamling  

 Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

 Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 

 Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller 
situation i foreningen  

 Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, i rele-
vant og nødvendigt omfang 

 Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 

 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-
lysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen 

 Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles 
oplysninger om forældrene 

 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger ikke kræve samtykke. Vi indhenter 
derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til en-
hver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om 
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhen-
ter vi samtykke fra en forælder.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør: 

 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-
lysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen 

 Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det 
regnskabsår, som bilaget drejer sig om. 

VIKINGEN 
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Privatlivspolitik for Sejlforeningen Vikingen 

Dato for seneste ændring 15/10/2018 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger om dig: 

 Retten til indsigt i egne personoplysninger 

 Retten til rettelse af fejl 

 Retten til sletning  

 Retten til begrænsning af behandling 

 Retten til indsigelse  

 Retten til at klage til Datatilsynet. 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-
den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver 
tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.  
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Resultaterne overalt — tirsdagskapsejladserne efterår 2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKINGEN 

Løb Båd Point Placering 

1. løb Seastar 5 1 

 Guldfisken 16 2 

 Karma 18 3 

 SAPP 19 4 

2. løb Split 6 1 

 Freja 13 2 

3. løb Snøvsen 5 1 

 Dino 11 2 

 Amanda 15 3 

 Fr. Frimann 16 4 

4. løb Rimfaxe 13 1 

 Jolly 14 2 

 Flickan 3 14 3 

 Oi 16 4 
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Parkering på og ved Sophieholmen 
 

Man skal ikke besøge vores havneområde ret mange gange, før man bliver klar over, at 
det er en udfordring at få en parkeringsplads tæt ved Vikingebroen. 

Efterhånden som områdets bebyggelser optager mere og mere af den sparsomme 
plads, bliver parkering stadig mere udfordrende. 

Sagen har været behandlet i AMBA bestyrelsen og i vores eget regi på det netop afhold-
te bestyrelsesmøde den 11. oktober. 

 

AMBA ’ets bestyrelse og Vikingens bestyrelse anmoder medlemmerne i de tre klubber 
om at udvise hensyn, når man parkerer sin bil. 

 

De få pladser, der er på nordsiden af roklubben, bedes fortrinsvist benyttet til af og på-
læsning og parkering af kortere varighed. Hvis man skal ned i sin båd for at læsse noget 
grej af, er det jo belejligt, at disse pladser ikke optages af længerevarende parkering.  

 

Derfor, hvis du skal på weekendtur, så beder vi dig parkere på området helt nede ved 
vandet (der hvor vores affaldscontainer er placeret).  

Når besætningen planlægger længerevarende ferieture, så gi’ det en tanke, om du 
eventuelt kunne efterlade bilen hjemme, således at du ikke optager en plads på havnen 
i op til 4 ugers varighed. 

 

I AMBA bestyrelsen har vi bragt sagen op for Guldborgsund kommune, og i den anled-
ning fremlagt indtil flere forslag på, hvorledes P problemerne kunne afhjælpes.  

Denne sag er p.t. under behandling, og vi vender tilbage, når der er nyt at berette. 

 

/ce 

 

 

 

 

 

VIKINGEN 
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Sejlforeningen Vikingens ordinære generalforsamling 

  

 tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 i Vikingens klubhus 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 - herunder beretning fra udvalg 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 

 Regnskabet er tilgængeligt i klubhuset senest den 5. februar 2019 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år 

 På valg er: formand Carl Erik Hansen — villig til genvalg 

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år 

 På valg er:   

 Louis Grausø, Hans Jørgen Kristiansen  — villige til genvalg 

 Lilian Oldrup— genopstiller ikke 

 I alt kan der vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af 2 revisorer 

 På valg er: Kim Pedersen og Lene Kristiansen. Valget er for 1 år. 

9. Valg af 1 revisorsuppleant 

 På valg er:  Lisa Hendriksen. Valget er for 1 år. 

10. Eventuelt  

 - udpegning af tovholdere for aktiviteterne i 2019. 

Forslag, der ønskes forelagt og drøftet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 10.01.19. 

Under generalforsamlingen vil der være kaffe/te, vin, øl og vand. 

Bestyrelsen 

 

VIKINGEN 
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Aktivitetskalender 2018/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertil kommer!    

- alle de andre arrangementer, som vi plejer ”sjat-tur” m. fl. 

Detaljerede informationer om og tilmelding til arrangementerne via hjemmesiden. 

 

 

lørdag den 27.10.18 kl. 13.00 Standernedtagning  

tirsdag den 06.11.18 kl. 18.00 ”Modtandsbevægelsens arbejde under 
besættelsen” ved Per Hansen 

fredag den 07.12.18 kl. 18.00 VST’s gigantiske julefrokost 

torsdag den 10.01.19 kl. 18.00 Vinsmagning med tapas 

tirsdag den 05.02.19 kl. 18.00 ”Sikkerhed til søs” ved Masnedsø  

Marinecenter 

tirsdag den 19.02.19 kl. 19.00 Generalforsamling i Sejlforeningen  

Vikingen 

den 26.03.19 eller 28.03.19 Tur med Scandlines  Gedser—Rostock 
og rundvisning på færgen. 

Afgang fra Gedser kl. 15.00 

lørdag den 27.04.19 kl. 13.00 Standerhejsning 

tirsdag den 07.05.19 Første tirsdagskapsejlads forår 

lørdag den 01.06.19 Nysted-tur 

tirsdag den 11.06.19 Sidste tirsdagskapsejlads forår 

Den 15.08.—18.08.19 Vegvisir Race 

lørdag den 31.08.19 Fejring af  Sejlforeningen Vikingens 
150 års jubilæum 

lørdag den 07.09.19 Match Race Guldborg 

VIKINGEN 
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Oversigt over bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen 2018/19 

 

 

 

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  

Klubmåler vakant   

Broer, broplan Carl Erik Hansen 2960 9458  

Broer, vedligeholdelse Carl Erik Hansen 2960 9458  

Klubhus, udlån Klaus Møller 2167 8611  

Klubhus, indkøb Klaus Møller 2167 8611  

Webmaster Ole Hovmand 4046 1501 ole@filuka.com 

Klubblad Ulla Klimt   

Formand Carl Erik Hansen 2960 9458 carlerikjuelh@gmail.com 

Næstformand Hans Jørgen Kristiansen 4273 7307 lhkknus@gmail.com 

Kasserer Martin Sønderskov 2147 3479 martin@sonderskov.net 

Sekretær Lilian Oldrup 2616 2073 lilianoldrup@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Klaus Møller 2167 8611 kl54858611@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem Ulla Klimt 7248 2746 ukl@pha.dk 

Bestyrelsesmedlem Louis  Grausø 2025 6061 louisgrauso@gmail.com 

Sejlforeningen Vikingen Sophieholmen 19 http://www.sf-vikingen.dk 

 4800 Nykøbing F.  

VIKINGEN 

Udvalg, kontaktpersoner 


