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Saunaens dag i dag! 
For 4 år siden, da Saunaselskabet havde 10 års jubilæum, ”opfandt” vi Saunaens dag på vores 
stiftelsesdag d. 14. april. I år har vi også sendt opfordring ud til alle de badeanlæg, vi ved der har 
sauna/saunagus om at fejre dagen ved at lave traditionel finsk sauna med brug af saunakvaste, 
denne opfordring er blevet fulgt op af en pressemeddelelse, hvor vi også gør opmærksom på, at 
denne dag har særlig betydning i 2017, der er 100 året for Finlands selvstændighed. Desværre falder 
dagen på en Langfredag i år, så mange badeanlæg har lukket men Lyseng Svømmebad i Aarhus og 
DGI Byens bad i København fejrer dagen. Vi fejrer selv dagen med saunakvaste i aften kl. 20 på 
vandkulturbåden Havfruen, hvor mange medlemmer bader (der er i øvrigt stadig få nøglebrikker 
tilbage til reduceret årsafgift her efter 1. april! De 
kan købes i Turistkontoret i Ishøj Bycenter på 1. sal 
ved sundhedshuset). Formanden er i øvrigt blevet 
interviewet til P4 København om dagen, det 
kommer i løbet af dagen i æteren.  



Nye saunahatte! 
De nye saunahatte er nu ankommet, og som lovet i sidste nr. af 
Sauna-Posten, kan de sælges til medlemmerne for kr. 100,- per 
stk. (Normalpris for samme kvalitet kr. 129,-) 
Se foto til højre.  
Tænk hvis du sidder i en offentlig sauna ved siden af et andet 
medlem af saunaselskabet uden at ane det!? Hvis I begge 
havde Saunaselskabets hat på, så kunne I kende hinanden og 
samtidig lave lidt PR for Saunaselskabet, der altid kan bruge 
flere medlemmer! 
Hvis du vil erhverve en af disse unika (der findes kun 50 stk. af 
dem i hele verden!) sender du en mail til 
detdanskesaunaselskab@gmail.com med en bestilling og 
sender beløbet til vores bankkonto nr. 1551-3719292445 med 
navn og ”saunahat” i tekstfeltet. Saunaselskabet har desværre ikke Mobile Pay, men vi arbejder på 
det! 
Samme type hat med ”Saunagus DM” i logoet vil blive uddelt til alle dommere og gusmestre, der 
deltager i DM, resten sættes til salg på Saunaselskabets/Saunatilbehør-DK’s stand i Bjerringbro 
Svømmehal. Samme pris, kr. 100,-  

Saunaevent 2017! 
Det var 
ikke mange 
frivillige vi 
fik fra 

Saunaselskabets medlemsskare til eventen, alt i alt 4 stk. hvor den ene var Bjarne Elmstrøm, som 
egentlig repræsenterede Danske Naturister, og desværre fik han en forbrænding på overarmen, som 
han stadig har mén af. Den anden var Ludibeth Aalborg, som stillede op som en af de mange 
gusmestre fra Sjællandsgade Bad. Og så var der 2 bestyrelsesmedlemmer som puklede den 
nederste unævnelige del af ryggen ud af bukserne, det var Liselotte og Formanden. 

 
Desværre blev vi ramt af uforudsigelige forsinkelser på 
åbningsdagen om fredagen, med fejllevering af containeren til 
det kæmpestore vildmarksbad, som var eventens nyskabelse 
med plads til ca. 30 mennesker. Den næste container viste sig 
også at være forkert, først 3. gang lykkedes det efter flere 
timers forsinkelse at få anbragt den dertil konstruerede PVC 
dug i containeren og påbegynde opfyldningen med 
havnevand, men desværre så ville den lånte benzindrevne 
pumpe ikke starte!! Så der kom først rigtig gang i 
kæmpekarret om lørdagen efter opfyldning med en alm. 
dykpumpe. Samtidig fik vi problemer med en kastevind, der 
blæste teltdugen af den ene teltsauna og væltede stativet, så 
vi måtte begynde forfra med opsætningen. Og for at gøre 
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”Murphys dag” helt fuldendt, viste det sig, at brændselsfirmaet havde leveret vådt brænde, så det tog 
ekstra lang tid, at varme saunaer og vildmarksbade op, foruden at vi fik masser af løbesod i 
skorstenene. 
Men ellers gik det helt fint!  
Med lidt forsinkelse fik vi åbnet 
eventen med tale af Finlands 
Ambassades Ministerråd Kirsti 
Pohjankukka, som benyttede 
lejligheden til at forære 
Saunaselskabet et par plakater 
med specielle finske emoticons 
om sauna.  
Nogle få klagede over, at der ikke 
var varme pladser nok om 
fredagen, men de øvrige hyggede 
sig. Om lørdagen var der fuld 
gang i alle saunaer og kar og det 
viste sig, at være svært at få folk 
til at gå hjem ved lukketid lørdag 
aften. Der var rigtig mange gusmestre til stede med mange fantasifulde gus. Desværre druknede 
deres medbragte musik til gusene i den generelle musik, der strømmede ud af pladsens højttalere, 
hvilket de efterfølgende har udtrykt skuffelse over. Spørgsmålet er, om det skal være en musikfestival 
med sauna eller en saunafestival med musik? Det tager vi med til evalueringen og ved 
planlægningen af den Århusianske udgave d. 4. november. 
 
       
 Som det ses, kan Saunaselskabets mobilsauna trænge til lidt maling! 

 
DM i saunagus 2017! 
Efter tilmeldingsfristens udløb fik vi en ekstra tilmelding i Klassisk saunagus så vi kom op på 13 ud af 
17 pladser. I Showgus fik vi 11 tilmeldte ud af 12 pladser og i Teamgus fik vi 5 teams ud af 10 
pladser. Måske er det varigheden på 3 dage, der holder folk væk?  Derfor har Bjerringbro Idrætspark 

udvidet med endags billetter. Se: www.saunagus-dm.dk, hvor der 
er link til 

billetbureauet! 
Vi er så langt med forberedelserne, så de 2 
internationale dommere og de 10 danske 
dommere er på plads, gusbilletterne er 
printede, stemmesedlerne er klar og 
navneskiltene til gusmestre og dommere er 
printede og tidsplanen med 
dommerfordeling er lavet og udsendt og vi 
har fået Tylö i Sverige som sponsor (med 
god hjælp fra vores præmiesponsor Sagatrim) ud over de sponsorer Diana fra Bjerringbro Idrætspark 
har skaffet, så der er lagt i ovnen til ikke bare fest lørdag aften men også præmie og gavefest til 
deltagerne. Måske ses vi d. 28.-30. april i Bjerringbro? 

Saunarejsen! 
Vi er ved fristens udløb kommet op på 12 tilmeldte af maks er 15, hvor af de 10 tager med på 
færgeturen med Viking Line, hvor vi har fået et gruppe tilbud med aftenbuffet inkl. drikkevarer, 
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fællessauna og morgenbuffet samt kahytter med havudsigt (hvad ellers på en færge?) til en rimelig 
pris. Vi får 2 privatbiler med, så vi skal kun leje en bil, så prisen bliver måske lidt mere human end 
først antaget. Vi sender bekræftelse ud til deltagerne om et par dage når vi har fået de sidste detaljer 
på plads. Færdiggørelsen af Allas saunaen i Helsinkis havn, som vi har planlagt et besøg i, kan 
følges her: http://platform.goodmood.fi/video/1170/310 linket virker for det meste! 

Nyt fra bestyrelsen! 
Mobilsaunaen er nu færdig, der mangler blot maling. Den blev afprøvet på Saunaevent 2017, med 
begrænset succes, da det var svært at varme den op med vådt brænde, så vi kan konstatere, at den 
skal bruges med ovntørret brænde. Vi søger folk, som kunne tænke sig, at bruge deres kreative 
evner til at male mobilsaunaen udvendig i naturvenlige farver, måske med et skov/strand motiv el. 
lign. Skriv til os, så stiller vi maling, værktøj og afdækning til rådighed. Vi er i gang med at finde ud af 
lejeprisen, hvor medlemmerne naturligvis får en klækkelig rabat! Ligeledes er vi i gang med at lave en 
”Brugsanvisning” og en lejekontrakt i lighed med dem vi har til teltsaunaerne. 
Vandkulturbåden havfruen! Medlemmer der vil have en nøgle til Havfruen, eller har glemt at forny 
den, kan stadig nå, at købe en nøglebrik på Turistkontoret i Ishøj Bycenter, Store Torv 22 på 2. sal 
(lige overfor Sundhedscentret) alle hverdage kl. 09.30 – 16.00. Der er nemlig stadig få nøglebrikker til 
salg. Prisen er kr. 625,- for hele året + engangsgebyr for nøglebrikken på kr. 110,- Ishøj borgere 
slipper dog 200 kr. billigere. Efter 1. april og 1. juli reduceres prisen for resten af året, hvor meget kan 
vi ikke se, da tilmeldingsblanketten på nettet er fra sidste år!! Kom og bad med det meste af 
bestyrelsen alle dage fra kl. 13.00 til 21.00 undtagen onsdage! 
Lyder det dyrt? Så tænk på, at hvis du bare bruger den en gang ugentligt, så koster det kun kr. 12,- 
per gang! 
 
 

Nye medlemmer 
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden 
sidste ”Sauna-Posten”. 
 
Kris Kristensen Otterup 
 
Vi håber du vil få glæde af dit medlemskab i forhåbentlig mange år fremover. 
 
 
Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til finsk saunakultur og værne om de 
traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunabadningens generelle 
betydning for et sundt liv og livsstil. 
Evt. donationer modtages gerne på konto nr. 1551-3719292445, tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden, og 
husk, at indmeldelser efter 1. november gælder for hele det næste år, og giver stemmeret på 
generalforsamlingen i marts. 

Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut 
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K 
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk 
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