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 Formanden har ordet 

 

 

2019 blev, som vi jo har vidst i flere år, et bemærkelsesværdigt år i Vikingens historie. 

Det er jo ikke hver dag, at en forening kan fejre 150 års jubilæum, så det var med 

stolthed, at vi kunne hædre vore grundlæggere ved en kransenedlæggelse torsdag 

den 8. august ved Mester Benzons buste på havnepladsen. 

Festlighederne blev, som bekendt, afsluttet med ”et brag af en fest” på Hotel Falster, 

lørdag den 31. august. På selv samme dag havde vi den meget store glæde at kunne 

hylde to af foreningens mangeårige medlemmer, Cato Pedersen og Niels Thal Jensen, 

som æresmedlemmer. 

Både Cato og Niels har i mere end 50 år ydet en fantastisk indsat for foreningen. Det 

var derfor en af de bestyrelsesbeslutninger, der var en fornøjelse at være med til. 

På den sportslige front var det igen i år Vegvisir, som var den helt store begivenhed i 

foreningen, nu for 3. gang. 

Der er sagt meget om eventen hen over årene, men det kan ikke siges for tit, at uden 

medlemmernes fantastiske opbakning kunne sådanne arrangementer ikke finde sted. 

Det er en kæmpe fornøjelse at se, at stort set alt klapper til ug, og jeg glæder mig i 

den grad over al den ros vi får fra deltagerne. 
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I skrivende stund er der godt og vel 60 både tilmeldt til næste år, og vi er så småt gå-

et i gang med planlægningen. Jeg ser frem til at Vikingen igen kan levere sin part af 

Vegvisir 2020, og jeg glæder mig til igen at se vores havn fyldt op med forventnings-

fulde sejlere fra nær og fjern. 

Henrik Piil er foreningens repræsentant i en nylig oprettet gruppe under navnet 

”SIG”, som står for sejlklubberne i Guldborgsund kommune. Deltagerne er alle 

”vandbaserede” klubber i kommunen, og hovedopgaven er her fra start at ”følge 

Guldborgsund kommune på vej” og bruge al vores energi på at forhindre, at Fr. 9. 

bro bliver lukket i fremtiden. 

Gruppen ledes af Palle Tørnqvist fra Toreby Sejlklub i samarbejde med et kendt an-

sigt i Vikingen, nemlig Per Thomsen fra Stubbekøbing. 

Med denne gruppe på plads er det min helt klare opfattelse, at vi er godt rustet i 
den verserende sag.  

I eftersommeren, har vi haft et super samarbejde med Sophieskolen i Nykøbing F. 

med vores ”egen” Thomas Andreasen, som repræsentant for skolen. 

VIKINGEN 
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VIKINGEN 

Vi har i 6 dage haft 75 børn igennem de indle-

dende tiltag for at fortælle børnene om, hvad 

det vil sige at blive optimistjollesejler. 

Vi har haft nogle fantastiske dage sammen med 

børnene, og vi er i skrivende stund ved at lægge 

sidste hånd på planlægningen af det fremad-

rettede samarbejde med Sophieskolen. Vi læg-

ger op til at afholde 6 – 8  fulde dage hen over 

vinteren, hvor vi vil sætte børnene ind i den teoretiske del af sejlads med opti-

mistjoller. 

Arbejdet bliver tilrettelagt, således at Cato – Niels – Bo – Jimmy – Thomas – Søren 

Hovmann og undertegnede deler undervisningen imellem os. 

Vi har store forventninger til denne aktivitet, som er livsnerven for, at vi igen kan 

få gang i vores tilgang af børn til foreningen. 

Vi er derfor ude i en situation, hvor vi står og mangler 5 optimistjoller, så vi er gået 

i gang, via Louis, med at søge midler til denne tiltrængte opnormering af vores jol-

le flåde. Skulle der blandt medlemmerne være nogle som har lyst til at støtte den-

ne aktivitet, så kunne det være en stor hjælp. 

Vores vinterprogram har aldrig været større end i 2019/2020. Vi lagde ud med en 

”spiseaften” tirsdag den 8. oktober. Tanken bag disse aftener er, at vi bare skal 

mødes og hygge os og spise et måltid mad sammen. Da jeg så hvor mange, der 

havde lyst til det, blev jeg ganske overrasket og glad for at kunne konstatere, at 42 

personer havde lyst til at tilbringe en aften med andre Vikinger. Det ser ud til ,at vi 

har ramt rigtigt med disse arrangementer, så dem forsætter vi med. 

Husk som sædvanlig at holde dig orienteret via hjemmesiden under ” aktiviteter”. 

Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand for foreningen, og jeg ser frem til, 

at vi kan finde en person, som har lyst til at overtage denne post, som har givet 

mig fantastiske oplevelser igennem de indtil nu sidste 5 år. Her er virkelig mulig-

heden for at prøve kræfter med en ekstrem velfungerende medlemsskare. For-

eningens økonomi er i topform, og de opgaver som ligger fremover, er sat i sy-

stem. Kort sagt: ”Her er den udfordring som du har gået og ventet på”. 

/ce 
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Sejlforeningen Vikingens ordinære generalforsamling 

 tirsdag den 18. februar 2020 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 4. februar 2020 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

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

 På valg er: kasserer Martin Sønderskov — villig til genvalg 

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

 På valg er:   

 Klaus Møller, Ulla Klimt  — villige til genvalg 

 I alt kan der vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af 2 revisorer 

 På valg er: Kim Pedersen og Lene Kristiansen—villige til genvalg. Valget er for 1 år. 

9. Valg af 1 revisorsuppleant 

 På valg er:  Lisa Hendriksen—villig til genvalg. Valget er for 1 år. 

10. Eventuelt  

 - udpegning af tovholdere for aktiviteterne i 2020. 

 

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

senest den 10.01.20. 

OBS! kl. 18.00 er der spisning inden generalforsamlingen (tilmelding via hjemmesiden.) 

 

Bestyrelsen 

 

 

VIKINGEN 
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Ohøj fra ungdomsafdelingen 

 

Så er årets sidste sejlerfest afsluttet. 4 sejlere Emil, Hagen, Mads og Frederik fra Vikin-
gen og to ledere tog i weekenden turen til Skælskør Sejlklubs store kapsejlads. En laser 
4.7 (Hagen) og en Tera  pro (Emil) og en 29’ (Mads og Frederik )deltog. Weekenden 
bød vejrmæssigt på megen vind, og for sejlerne på Kobæk strand tillige store bølger. 
Forholdene var mildt sagt krævende og meget forskellige fra de forhold, vi Vikinger 
normalt træner under. 

Men der blev gået til sejladsen med stort mod og kampgejst, så utallige kæntringer og 
koldt vand var ingen hindring men en del af weekenden. Læringskurven var stejl, og 
udbyttet stort. Udstyret blev testet til max, og da en gast røg gennem fokken i en sej-
lads, så var dagen slut for 29’. Men ikke helt slut, for det lykkedes via den lokale sejl-
mager LJ sejl at få repareret sejlet til næste morgens sejladser. Helt enestående ser-
vice. Stor tak herfra til sejlmageren. 

Jollerne sættes i direkte fra stranden og ud i Storebælt. Dette tester sejlerne, da det er 
ret svært. Klubbens nye laser 4.7 (sejlnummer 198454), som er en sponsorgave fra 
Nordea Fonden, fik sin dåb og viste sig helt kampklar. 

Lørdag aften var der traditionen tro fælles regattamiddag i pakhuset på Skælskør 
havn. Det er altid en god oplevelse af spise sammen med 300 sejlere og hjælpere. 

Dette var årets sidste kapsejlads. Tak til sejlerne for en god og oplevelsesrig weekend. 

/Lars og Morten 

 

 

 

 

VIKINGEN 
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Nyt udstyr til ungdomssejlerne 

 

I anledningen af 150 års jubilæum for Vikingen var der gode kræfter i bestyrelsen, som 

søgte fonde for tilskud til indkøb af nyt materiel til ungdomsafdelingen. Der blev således 

opnået en donation på 28.500 kr. til indkøb af en jolle(r) fra Nordea Fonden.  

Sejlerne blev taget med på råd om, hvad de mente, der mest var brug for. Sejlernes valg 

faldt på at udbygge vores Laser flåde. Laseren er sjov, hurtig og solidt bygget. De 2 vi har 

i forvejen, er begge mindst 30 år og sejler stadig fint. Så man kan vel roligt sige, at med 

den holdbarhed er det bestemt en jolle, der kan fejre 175 år jubilæet med også! 

Sejleren Mads Larsen fandt et emne på DBA og sendte en sms. En næste ny Laser 4.7m2 

var i kikkerten. Der blev taget kontakt til sælger, som selv var ungdomsleder i Rungsted 

sejlklub, og som derfor var glad for, at jollen skulle bruges af en sejlklub. 

Dermed endte vi med denne flotte og næste nye jolle som blev sejlet på sæsonåbnin-

gen den 6. maj i meget frisk vind af Mads Larsen himself  :-) 

Laseren fås med 3 forskellige rigstørrelser men på samme skrog. Standard er det største 

sejl, Radial det mellemste og 4.7m2 det mindste. Vi har således alle 3 rigtyper til rådig-

hed på vores 3 Lasere og kan på den måde bedre rigge jollerne, så de passer til sejlere-

ne og vejret. 

Tak til bestyrelsen for at have taget sig tid til at søge midler til ungdomsafdelingen og 

selvfølgelig også en stor tak til Nordea Fonden for deres flotte donation, som vi vil have 

stor glæde af i mange år. 

/Lars og Morten 

 

 

 

VIKINGEN 
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VIKINGEN 

 

Vikingens Service Team 

Det er da bare fantastisk, hvad man kan udrette, når man løfter i flok - og det gør 
Vikingen ServiceTeam i den grad. 

Jeg er pave stolt over den måde, som medlemmerne af VST, altid går til opgaverne 
på - det være sig både på de dage, hvor vi mødes efter “planen”, og når jeg hen-
vender mig individuelt til medlemmerne af gruppen for at få lavet en konkret op-
gave. 

Vi har også, bl.a. gennem det sociale samvær i VST og vores kapsejladsaftener, få-
et en rigtig god ånd i Sejlforeningen Vikingen, hvor vi gerne vil hinanden på den 
gode rummelige måde, hvor der er plads til forskellighederne, som er en utrolig 
vigtig del af et godt samvær. 

I starten var vi “kun” gamle mænd i gruppen, men over tid er der rigtig mange af 
vores piger, der også deltager ;-) 

Nu kan man så tænke - ja de står så ved komfuret (der er jo mange af os mænd, 
der er på “gammel ordning”) - ja det gør de også! men de deltager også i alt det 
andet vi går og roder med - teltopstilling, malerarbejde o.s.v., så det er bare fanta-
stisk. 

Jeg vil ikke remse alle de opgaver, VST har løst siden, jeg sidst havde et indlæg i 
klubbladet, men vil dog fremhæve den kæmpe indsats, I gjorde i forbindelse med 
kapsejladsen Vegvisir Race 2019. 

Tusinde tak til alle for indsatsen 

/Hans J 
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”Ungdommen” kan også! 

 

Nu er der jo andre medlemmer i Sejlforeningen Vikingen end de “gamle” VST’er. 

På et bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. drøftede hvilke opgaver, der skulle løses fremad-
rettet, kom Henrik Piil med en klog betragtning omkring det, at få hele klubben til at 
hænge godt sammen. Han sagde nogenlunde sådan: ”dyb respekt for VST’s arbejde, 
men der kan jo også være andre af klubbens medlemmer, der har lyst til at give en hånd 
med”. 

Det var en rigtig god betragtning, som jeg tog til mig med det samme, idet fællesarbej-
det er en vigtig del af en god integrering af nye medlemmer i klubben. 

Brodækket på den sydlige flydebro var mildest talt rådnet væk og stod for en udskift-
ning. Formanden for AMBA’et (Carl Erik Juel Hansen) og jeg aftalte, at AMBA’et ville fi-
nansiere materialerne til brodækket, hvis Sejlforeningen Vikingen ville stå for udførelsen 
af arbejdet. 

Ud fra Henrik P’s betragtning, sendte jeg en mail til Sigurd, Thomas Madsen, Edin og 
Henrik P (han er selv uden om det) - og spurgte - om de ville være med at udføre arbej-
det, hvilket jeg prompte fik ja til fra dem alle. 

Uden mad og drikke - ja så dur helten ikke, så jeg spurgte Lene om hun ville sørge for 
forplejningen på første arbejdsdag, som var lørdag den 19. oktober fra kl. 9:00 til kl. 
15:30 - det ville hun gerne ,-) 

Der var lige ved at opstå en lille krise i forbindelse med leverancen af materialerne fra 
Aarslew-Jensen, som havde lovet dem leveret i uge 42 - de nåede heldigvis frem fredag 
den 18. oktober kl. 15:30, pu-ha - jeg var lige ved at blive nervøs. 

Vi startede med at demontere 16 m af brodækket ind mod ho-
vedbroen, der stod for en udskiftning, og så blev der lagt en del 
af det nye brodække på. Vi kunne ikke nå det hele på en dag, 
men arbejdet fortsættes af gruppen i uge 43, så det er jo helt 
fantastisk. 

I øvrigt fik jeg besked på, at jeg ikke behøvede at deltage i den 
sidste del af arbejdet, “vi kan godt selv klare resten” lød det fra 
arbejdsgruppen, så det er jo bare helt fantastisk - tusinde tak 
for jeres indsats drenge! 

VIKINGEN 



10 

  

 

De unge piger kan skam også! 

I 2018, i forbindelse med at vi talte om at få designet en ny hjemmeside til Sejlfor-
eningen Vikingen, kom Camilla Glargaard Niss og tilbød at oprette og stå for en offici-
el Facebookside i regi af Sejlforeningen Vikingen. Det tog ikke lang tid at blive enige 
om, at det var en god ide og vupti, så havde Camilla lavet den. Hun har siden fulgt 
godt op og vedligeholdt siden, så den løbende er opdateret med nye tiltag. Så har I 
noget, I synes skal på Sejlforeningen Vikingens officielle Facebookside, så skal I bare 
kontakte Camilla. Super godt arbejde Camilla. 

Når nu vi er ved hjemmesiden, så må vi da også sige tusinde tak til Christian Bieletzki 
for hans store hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af vores nye hjemmeside, som 
han, sammen med vores formand, har fået sat i søen - Godt arbejde Carl Erik og Chri-
stian - det er godt nok en flot hjemmeside, I har fået banket ned. 

Der skal da også lyde en stor tak til Ole Hovmand for hans utrættelige arbejde med 
den gamle hjemmeside gennem mange år. 

/Hans J. 

 

Fem ”Vikinge”-både deltog i Vegvisir 2019 og klarede sig godt! 

 

Chili med Christian Klimt-Møllenbach og Marinus Nejrup deltog i 2STAR152 og vandt 
deres løb. Hulebjørnen med Peter Bjørn Olsen og Jimmy Madsen deltog i 2STAR86 og 
blev nummer 3 i deres løb. OiOi med Henrik Piil og Henrik Møller deltog i 2STAR225 
og blev nummer 6 , Relax med Heinz Browa og John Bojesen deltog i samme løb og 
blev nummer 7 .  Split med  Sigurd Jacobsen deltog i 1STAR86 men måtte udgå. 

 

 

 

VIKINGEN 
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Aktivitetskalender 2019/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertil kommer!    

- VST aktiviteterne og alle de andre arrangementer, som vi plejer at have ”sjat-tur” m.m. 

Detaljerede informationer om og tilmelding til arrangementerne via hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

20.11.19 kl. 18.00 Klubaften: Besøg på Brandmuseet med spis-
ning 

06.12.19 kl. 18.00 VST’s gigantiske julefrokost 

09.01.20 kl. 18.00 Klubaften: Vinaften med Kvickly og musik 

21.01.20 kl. 18.00 Spiseaften 

04.02.20 kl. 18.00 Klubaften med indlæg fra Finn fra SMG 

18.02.20 kl. 18.00 Spisning inden generalforsamlingen 

18.02.20 kl. 19.00 Generalforsamling 

05.03.20 kl. 18.00 Klubaften om sejlads i skærgården ved Ole 
Hovmand 

17.03.20 kl. 18.00 Spiseaften 

25.04.20 kl. 13.00 Standerhejsning 

25.04.20 kl. 18.00 Standerhejsningsfest 

05.05.20 kl. 18.00 1. aftenmatch 

06.05.20 kl. 18.00 Klubaften om brug af havnens sikkerhedsud-
styr. Mand over bord øvelser 

VIKINGEN 
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Oversigt over bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen 2019/20 

 

 

 

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 Louis Grausø 2025 6061 louisgrauso@gmail.com 

Broer, vedligeholdelse Henrik Piil 4017 1438 henrikbpiil@gmail.com 

Klubhus, udlån Klaus Møller 2167 8611 kl54858611@yahoo.dk 

Klubhus, indkøb Klaus Møller 2167 8611 kl54858611@yahoo.dk 

Webmaster Christian Bieletzki  webmaster@sf-vikingen.dk 

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 Ulla Klimt 7248 2746 ukl@pha.dk 

Bestyrelsesmedlem Klaus Møller 2167 8611 kl54858611@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem Henrik Piil 4017 1438 henrikbpiil@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Louis  Grausø 2025 6061 louisgrauso@gmail.com 

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

 4800 Nykøbing F.  

VIKINGEN 

Udvalg, kontaktpersoner 


