NorVin – Nordhavn Vinterbaderklub

Skriftlig årsberetning 2016 – 2017 ved Jeppe S. Kerckhoffs, bestyrelsen
Mundtlig årsberetning ved Mette Cederkvist, formand

Græsrødder og anarki
I starten af 2016 var Nordhavn i den grad en byggeplads – fyldt med mudder,
entreprenørmaskiner og med langt imellem husene. Men blandt de første indbyggere voksede
ideen om at bruge nærheden til havnebassinet til fælles aktiviteter. Nogle var erfarne
vinterbadere i andre foreninger, mens andre var uden erfaring men havde lyst til at bruge vandet.
Og netop i de tidlige forårsmåneder var både bygningsarbejdere og tilfældige forbipasserende ved
at tabe næse og mund, når man blandt lastbiler og betonmoduler kunne se badekåbeklædte
personer, som målrettet bevægede sig mod den netop færdiggjorte redmolekanal, hvor glasklart
grønt vand og sandbund kaldte på de første dukkerter.
Blandt de morgenkåbeklædte opstod ideen om at starte en Facebookgruppe, som kunne forene
denne sælsomme skare af badende. En personkreds bestående af Thomas Børve (Harbour Park),
Esben Sørensen (Kronløbshuset) og Malik Willingshøy (Harbour Park) stod bag dette initiativ og
snart var et halvt hundrede interesserede koblet sammen via gruppen. Det var ren
græsrodsaktivitet og helt og holdent uformelt. De første aftaler om at bade på bestemte
tidspunkter blev indgået og sidst på sommeren var de faste badetidspunkter sat i system. Vi
mødes på hverdage kl.06.30 og i weekenderne kl.09.00 - kunne man høre folk fortælle hinanden.
Mette og Gert Cederkvist (Harbour Park) blev hurtigt flankeret af Jeppe Kerckhoffs
(Kronløbshuset) og Martin Ringgard (Frikvarteret) og senere spejdede vi hver morgen trofast ind
langs Sandkaj, for her dukkede Christian Vendelboe (Kajplads 109) og Eva Thoft (Kajkanten) ud af
morgendisen – og nogle dage i hælene på dem Henriette Kristensen (Sandkaj 1). Vi var pludselig
en fast gruppe - morgenbadeturene var blevet en fast rutine.
Helt ud af det blå opstod et fællesskab, hvor de nye beboere i Nordhavn så småt lærte hinanden at
kende på tværs af husene, men en egentlig foreningsdannelse var endnu ikke sat i gang og
parallelt med alt det positive, så gik snakken igen og igen omkring det faktum, at badning jo faktisk

ikke var tilladt i havnen. Med et skævt smil aftalte vi, at vi ’ville falde i vandet’ på bestemte
tidspunkter. Det var ren anarki…
Nu bliver det alvor
Efterhånden som efteråret gjorde sit indtog, begyndte vi så småt at fatte hvad vi havde gang i. Der
var meget mørkt i slutningen af oktober og lufttemperaturen fik de nye og uprøvede
morgenbadere til at gyse ved tanken om, hvad vi i kådhed havde lovet hinanden i sensommeren –
at vi ville fortsætte badningen HELE ÅRET! Vandtemperaturen begyndte også at krybe nedad og vi
kastede os i vand på 12 grader, 10 grader og snart 7-8 grader. Nu var der også kommet lys i
vinduerne på Frihavnstårnet og endnu en dedikeret bader joinede gruppen – nemlig Ole Henning
Sørensen. Det daglige møde blev en dejlig start på dagen, hvor vi nød morgenstunden og den
smukke udsigt mod Trekroner. Med vejrets skiften var det hver eneste dag et nyt skue der mødte
os og så blev morgenbadeturen også den lille daglige seance hvor stort og småt blev vendt – nogle
gange med den lokale eller personlige vinkel og andre gange var det nærmest hele
verdenssituationen, som blev løst. Og til vores store glæde kom flere og flere badende til – ikke
mindst i weekenderne, hvor vi antallet af badende var tocifret.
I løbet af september blev vi på Facebookgruppen gjort opmærksom på, hvor vigtigt det var at
etablere en lokalt forankret forening – blandt andet fordi mange udefra viste interesse for at
etablere vinterbadeklub i området og etablering af en formel forening var vores chance for at
opnå styring og forankring af aktiviteterne blandt de lokale. Det var navnlig Thomas Bonde Larsen,
som havde været med til at starte kajakklubben og dermed havde erfaring med foreningsstart i
området, som gav os et skub. Thomas fortalte os også om det nystiftede Nordhavn IF, som netop
har til formål at understøtte og facilitere det lokale foreningsliv.
Opfordringen blev taget op og efter korrespondance på Facebook mødtes en gruppe, som gerne
ville løbe en klub i gang til stiftende generalforsamling. På en mørk aften den 2.november sad vi
bænket i Mette og Gert Cederkvists hyggelige lejlighed på Sandkaj. Vi havde bevæbnede os med et
sæt standardvedtægter for foreninger og en god portion gåpåmod og drømme for fremtiden. Det
var pionerånd og med glimt i øjet blev janteloven skubbet til side - drømmen var intet mindre end
at skabe den på sigt bedste vinterbadeklub i København.
På generalforsamlingen talte vi også om, at klubben skulle markere sig som en aktiv medspiller i
forhold til at skabe liv og sammenhængskraft i den nye bydel. Vi så altså ikke kun os selv som
vinterbadere med egeninteresser, men også som en klub, der skulle medvirke til at løfte vores nye
bydel og give den liv. Samtidig formulerede vi to konkrete målsætninger:
-Det skulle gøres lovligt og sikkert at vinterbade
-Vi skulle skabe rammerne for på sigt at få faciliteter som sauna mv.

Vi konstituerede os på følgende måde:
Mette Cederkvist, formand
Martin Ringgaard, næstformand
Thomas Børve, kasserer
Jeppe S. Kerckhoffs, bestyrelsesmedlem og kommunikationsansvarlig
Henriette Kristensen, bestyrelsesmedlem
På baggrund af den stiftende generalforsamling fulgte nu nogle praktiske formaliteter -Formel optagelse i Nordhavn IF (som understøtter idrætsforeninger i Nordhavn)
-Møder med DGI (som står til vores disposition gennem medlemsskabet af Nordhavn IF)
-Møder med By og havn, hvor vi gjorde opmærksom på vires eksistens og mission.
De første events
Med den formelle etablering af foreningen fulgte også en lyst til at arbejde med events. I starten
var det meget spæde tiltag, som blev delt på Facebook. For eksempel gik vi den 1. december ind i
vintersæsonen med nissehuer på og juleaftensdag var der hektisk aktivitet ved slæbestedet, hvor
nissehuer og badekåber udgjorde standardpåklædningen, mens Fernet Brancaen varmede de
kolde kroppe og der blev ønsket god jul. Det samme gentog sig nytårsmorgen, hvor den smule
nytårstræthed der måtte være i kroppen hurtigt blev kureret – om det var det kolde vand eller den
lille skarpe er uvist, men en god start på året – det var det.
Og så var der de særlige dage, som ligger i erindringen. Den 27. december blev Danmark ramt af
vinterstormen Urd og den medførte voldsomme vandstigninger rundt omkring i landet. I Nordhavn
kan vi glæde os over, at kajkanter og fortove ligger i en høj kote på omkring 2,5 meter og derfor
var Urds vandstigning på lidt over en meter kun en fordel, for lige præcis denne morgen var det
meget nemt at komme i bassinet. En anden særlig dag var den 6.januar. Et kig ud af vinduet
afslørede et nådesløst vinterlandskab med en iskold vind imellem bygningerne. Temperaturen var
-8 grader! Da vi mødtes ved slæbestedet blev oplevelsen nærmest surrealistisk – for
vandtemperaturen var til sammenligning med lufttemperaturen svimlende +2 grader og denne
temperaturforskel betød, at vandet denne dag føltes varmt! Behøver man at nævne, at man
nærmest var høj på vejen hjem. Og så var der de is- og snefyldte januardage, hvor slæbestedet var
for glat os usikkert og vi derfor måtte bade fra redningsstigerne i Redmolekanalen. Barfodsfodspor
i sneen fik os til at føle os som rigtige vikinger…
Ud af den blå luft modtog vi i denne periode en henvendelse fra ’Mobiba’ – et lille enmandsfirma,
som leverer saunatelte til events mv. Vi fik lov at prøve saunateltet den 8.januar. Bag de blå
containere stod et telt i camouflagefarver med rygende skorsten og en entusiastisk gusmester

med en smittende energi i skikkelse af Anders Andersen. Oplevelsen var helt igennem
fascinerende. Tænk, at man i et telt midt om vinteren kan opnå saunatemperatur! Oplevelsen af at
hoppe i vores eget bassin og samtidig mærke saunavarmen var som benzin på drømmenes bål –
ja! Mere af det her tænkte vi i fællesskab…
Men vi må også nævne fastelavn, som hos NorVin blev fejret med en særlig gimmick. Vi inviterede
til fastelavnsfejring den 26. februar, men den slags kræver naturligvis lidt reklame, så den
4.februar blev der efter alle kunstens regler monteret en fastelavnstønde under broen og herefter
hoppede vi i bassinet med fastelavnskølen. I dagens anledning havde Gert Cederkvist iført sig
våddragt og udstyret sig med vandtæt kamera og vi takker Martin Ringgard og frikvarteret, som
udlånte deres fastelavnstønde. Selve fastelavnsarrangementet den 26.februar var en virkelig
hyggelig morgen, hvor badningen blev suppleret med varm kaffe, kakao og hjemmebagte
fastelavnsboller. Mange havde taget børnene med og snakken gik ivrigt hjørnet af Sandkaj og
Murmanskgade. Vi må også lige erindre om den magiske klare solskinsmorgen, hvor Øresund var
blikstille og Christian Vendelboe stillede sig til rådighed for det fotografiske værk ’Havmand i
solopgang’.
Flagskibet i vores række af events var uden tvivl vores serie af saunaevents – i alt 6 events over 4
weekender blev gennemført. Vi skylder alle en særlig tak til Ole Henning Sørensen, som formede
ideen og hurtigt og effektivt udformede ansøgninger til Kulturhavn 365. Kulturhavnen gav os
midler til at gennemføre disse events, som med minibadezone (tak til Jesper Pontoppidan for
konstruktion af zonen) og faste gustider tiltrak mange nye potentielle medlemmer og gav
fornøjelige dage, hvor vi fik lejlighed til at hilse på naboer, mens vi mærkede gusmesterens evne til
at løfte stemningen og oplevelsen. For skribenten har saunaovnen efterladt en evig påmindelse i
form af et brændemærke på højre arm, men den vil blive båret med stolthed. I forbindelse med
vores saunaevents sender vi med glimt i øjet en særlig tak til Kenneth Høi (Havnehuset), som for
kameraet demonstrerede det allerede nu legendariske ’sidelæns vinterbaderspring’. Vi var nogle
stykker, som duftede temmelig meget af bål i de weekender, men en god oplevelse – det var det
og flere af disse events vil følge i efteråret…
Et skridt imod ordnede forhold
Et af foreningens erklærede mål var en lovliggørelse af vores badning og etablering af
sikkerhedsforhold for vinterbaderne. Fra foreningens stiftelse har vi været i tæt dialog med By og
Havn og Københavns Kommune om behovet for at få lovliggjort badningen. Vi har netop lagt vægt
på, at vi i første omgang gik efter en løsning, som var økonomisk overkommelig og ikke ville
spænde ben for vores mål om at få lov til at bade. Vores ideoplæg var derfor netop badezoneideen
– og faktisk slet ikke i den målestok, som det viste sig at skulle få. Vi ønskede en lille afmærket
vinterbadezone, så glæden var stor, da den nuværende badezone den 23.marts kom i høring hos
Københavns Kommune. NorVin afgav naturligvis høringssvar, som gjorde opmærksom på diverse

sikkerhedsbehov og ønsker til sikker adgang til bassinet. Som forening, der ser sig som en ansvarlig
del af områdets samlede udvikling, gjorde vi også opmærksom på behovet for at få etableret en
passende mængde skraldespande og toiletforhold, da en badezone naturligt vil tiltrække mange
gæster.
Badezonen var den 21.juli en realitet. Et flot helårsanlæg ud for Göteborg Plads var mere end vi
havde turdet håbe på for et år siden og nu skulle vi rigtig nyde at bade i lovlige rammer. Vi nåede
kun lige at starte vores hverdagsdukker i starten af august, da badezonen uden varsel blev lukket
på grund af dårlig vandkvalitet. Efter nogen tid kom det frem, at en entreprenør på en af
bygningerne i kvarteret havde koblet kloakudløb på de regnvandsafløb, som går direkte ud i
havnebassinet. Beretningens skribent kan berette om galoperende Roskildesyge i august og mon
ikke der er en sammenhæng? Foreningen er i skrivende stund stærkt utilfredse med, at vi ikke har
fået ordentlig information om, hvilken udvikling der er i sagen. Derfor arbejder vi nu på at få mere
detaljeret information om situationen, hvilket må være rimeligt – set i lyset af, at vi har nået et
medlemstal på 160 personer, som gerne vil have en lempelig start på sæsonen ved at komme i
vandet nu mens det er relativt varmt. Det er en sag vi arbejder på og medlemmerne vil snarest
muligt få mere information.
Indmeldelse af medlemmer har været et issue, som vi har brugt en del energi på at få på plads.
Der er mange praktikaliteter der skal være styr, før man kan melde medlemmer ind. Interessen har
været stor, idet vi til næste sæson kan forvente at stå med meget lækre faciliteter, som rigtig
mange mennesker gerne vil ønske benytte. Derfor ønsker mange allerede nu at opnå anciennitet i
tilfælde af, at medlemsantallet vil tvinge os til at begrænse tilgangen. Vi glæder os over de mange
indmeldelser - også over, at også andre end beboerne i Nordhavn søger medlemskab. Samtidig har
vi dog skabt en sikkerhed for, at nye beboere i kvarteret – uanset stor søgning udefra, vil have en
mulighed for at blive medlem, også hvis vi når loftet for antallet af medlemmer. Oplysninger om,
hvordan man bliver medlem ligger nu på Facebook (NorVin) og medlemstallet udgør i skrivende
stund 160 personer, hvoraf 54 er fra Nordhavn og resten er fra Østerbro.
Et andet tiltag på vejen imod ordnede forhold er etablering af en offentlig facebookgruppe, som
betyder, at flere kan finde oplysninger om klubben og vores events. Den offentlige gruppe har
samtidig den fordel, at events kan deles til et langt bredere publikum.
Fremtiden
Først og fremmest ønsker vi en afklaring af, hvornår vi kan forvente en genåbning af badezonen og
i de kommende uger vil vi bede om klare svar på hvad vi kan forvente.
Saunaevents i efteråret er noget af det vi glæder os meget til. Vi fortsætter succesen fra foråret og
gennemfører derfor saunaevents i perioden fra oktober til december. Tid og sted kommer på

Facebook og vi opfordrer så mange som muligt til at støtte op om arrangementerne.
Bestyrelsen ønsker fortsat at arbejde målrettet for at få de faciliteter, som forventes etableret i
løbet af 2018. Vi er præsenteret for tegninger og planer for et konkret projekt i form af et flydende
foreningshus, som skal deles af de maritime foreninger i området. Projektet omfatter
omklædningsrum, foreningslokale, sauna og vinterbadebassin. Københavns Kommune har
indstillet til, at der skal bevilges penge til det og det forlyder i skrivende stund, at pengene skulle
være bevilget til brug i 2018. Når projektet realiseres, så skal klubben drive det sammen med
andre klubber og det vil være et betydeligt løft for vinterbadeaktiviteterne i området. Vi glæder os
meget over støtten fra kommunen. Intet er sikkert endnu, men som det ser ud lige nu er der en
sandsynlighed for, at det ikke bliver nødvendigt for os at fundraise for at få skabt faciliteter.
Bestyrelsen takker for tilliden i det år der er gået og vi som genopstiller, håber på opbakning fra
generalforsamlingen.
En særlig tak skal lyde til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller, men har været en del
af foreningens opstart. Nye medlemmer bydes varmt velkommen.
Afslutningsvis ønsker vi alle en god vinterbadesæson og glæder os til mange gode oplevelser i det
kommende år!
På bestyrelsens vegne
Jeppe S. Kerckhoffs 25.09.17

