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VM i saunagus 2016.
Danmark fik en enkelt finaledeltager til VM i show saunagus i Satama
ved Berlin.
I single blev Julio Gonzales fra Frederiksberg Svømmehal nr. 3 i sin gruppe, hvoraf de 4 bedste i
hver af de to grupper gik videre til finalen.
Desværre gik det lidt galt med håndklædet i hans finalegus, så han endte på en 8. plads. Men
det er vel heller ikke helt tosset, at være blandt verdens 8 bedste gusmestre!

Julio i kurbadssaunaen i Frederiksberg Svømmehal.
For 3. gang i træk vandt Rob Kejzer fra Holland i single.
Her under kan vi se resultatet fra det andet danske islæt: (Deltagerlisten må være skrevet af en,
der er ordblind i middelsvær grad!? Lones efternavne Elmstrøm Ussing var blevet til Elbstrom
Unsinn, det sidste er nærmest en fornærmelse på tysk! Solvier skal tolkes som Solveig!!!)
De blev i øvrigt nr. 12 i deres gruppe ud af 32 teams:

Ud over de 4 deltagere, hvoraf de 2 er medlemmer af Saunaselskabet, havde vi også deltagelse
af vores bestyrelsesmedlem Pang, som var medlem af den internationale jury. Dertil kom en
fanskare på ca. 15 personer, hvoraf over halvdelen også er vores medlemmer.
Se mere på: http://www.aufguss-wm.de/en/ eller FB siden:
https://www.facebook.com/aufguss.wm/?fref=nf

Saunarejsen 2016
Har nu rekorddeltagelse med 24 deltagere!
Programmet er blevet ændret en lille smule siden sidst:

Fredag 7 Okt. 2016:
08.00:

08.30:
10.45:

14.00:
14.55:
15.00:
18.30:
19.30 (ca.)
??.??

Vi mødes hos Sagatrim, Mileparken 30, 2730 Herlev og parkerer vores bil, samt
drikker morgenkaffe og kigger på butikken. Se mere på: .
http://www.sagatrim.dk/
Afgang fra Sagatrim med turistbus.
Ankomst til TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, SE-302 50 Halmstad, hvor der er
velkomst, frokost, rundvisning og dagens første saunabad. Se mere på:
http://www.tylo.se/pages.aspx?r_id=48125
Afgang fra TYLÖ.
Ankomst og velkomst på Ästad Vingård, SE 432 77 Tvååker.
Se mere på: http://www.astadgard.nu/vagbeskriving.htm
Saunabad og afslapning i 3 timer i bl. a. undervandssaunaen og trætopsaunaen.
Vi laver (griller) aftensmad (af det indkøbte) og dækker bord sammen.
Hygge i Solvillaen, hvor vi spiser sammen og nyder evt. medbragte drikkevarer
(kan deles og nydes efter forgodtbefindende).
Sengetid

Lørdag 8. Okt. 2016:
08.00
09.00
09.45

Vi laver og spiser morgen mad sammen i Solvillaen (indkøbt hjemmefra)
Afgang fra Ästad Vingård
Ankomst til Kallbadhuset, Otto Torells Gatan, VARBERG, Se :
http://www.kallbadhuset.se/

12.00
Frokost Varbergs Stadshotel och Asia Spa, Kungsgatan 24-26, 432 41 Varberg.
http://www.varbergsstadshotell.com/
13.00
Afgang fra Varberg.
14.15
Ankomst til Jubileumsparken, Lundbyvassen i Göteborg Frihamn
Se mere på: http://www.goteborg.com/bastun-i-frihamnen/
16.00
Afgang fra Göteborg Frihavn
18.15
Ankomst STF vandrarhem Magnarps Strand
Vi spiser aftensmad i Magnarp som har både en fiskerestaurant og en havnegrill.

Søndag 9. Okt. 2016:
08.00
09.00
09.45
12.00
13.00
14.00
15.30

Morgenmad
Afgang fra STF vandrarhem Magnarps Strand
Ankomst til Höganas Kvickbadhus (der har åbent fra 7.30 til 13.00 - Fællessauna
Se mere på: http://www.kvickbadhuset.se/
Afgang fra Höganas Kvickbadhus
Frokost på Idas by the Sea, Landskrona
Se mere på: http://idas.se/
Afgang fra Idas by the Sea, Landskrona
Ankomst til Sagatrim, Mileparken 30, 2730 Herlev og farvel.

Altså 2 overnatninger og 5 gange i sauna – mindst! Den samlede pris kommer til at ligge på ca.
2200,- kr. per medlem +- 10 %, den endelige pris kommer med bekræftelsen når vi skal have
restbeløbet.
Denne pris er baseret på, at man selv betaler aftensmaden lørdag og frokosten søndag, alt
andet er inkluderet i prisen, hvis der da ikke kommer ubehagelige overraskelser til. Det
anbefales at alle medtager drikkevarer til de to gange aftenhygge og til at nyde i bussen på
transportetaperne.
PS: Du kan lige nå det med tilmelding med indbetaling af depositum på kr. 1.000,-, til vores
bankkonto nr. 1551-3719292445 HUSK AT SKRIVE I TEKSTFELTET HVEM DU ER! Du har 2
dage til at beslutte dig!
Send os også en mail, især hvis du har specielle ønsker angående maden og overnatningerne f.
eks. ønske om eneværelse, adressen står stadig nederst!
I løbet af 1-2 dage sender vi den endelige bekræftelse ud til hver enkelt med praktiske
bemærkninger, men allerede nu gør vi opmærksom på, at alle deltagere skal havde enten pas
eller kørekort med når vi skal til Sverige! (Det burde ikke komme bag på nogen efterhånden!)

Københavns Kulturnat
Hvert 5. år er det Finland, der står for kulturnat arrangementet uden for Nordisk Råds Hus på
Gammel Strand lige ved Højbro Plads. Sidste gang hjalp Saunaselskabet med en af vores
teltsaunaer, som var en kæmpe succes, så stor, at vi havde op til 30 m. kø og måtte forlænge
åbningstiden med en time.
Vi gentager successen i år og søger frivillige til at hjælpe med at rejse teltsaunaen, passe den
med fyring i ovnen og nedtage den når vi lukker. Sidste gang var der fri bar til de frivillige!! Vi
kender ikke helt programmet for i år, men mon ikke, der bliver en form for belønning til vores folk
fra Saunaselskabet. Ring til formanden på 22990493 og hør nærmere eller skriv en mail!

Her ses teltsaunaen midt i menneskemylderet i 2011 (vi stod lige ved siden af baren!)

Nyt fra bestyrelsen!
En ny rubrik, som bliver et fast indslag, hvor vi fortæller om, hvad vi beslutter på
bestyrelsesmøderne og som kan være gavnligt for medlemmerne at vide!
Vigtigt: Vi har fået en udfordring med vores skurvogns trailer, som vi er ved at bygge om til en
mobilsauna! Den stod ved et værksted, hvor vi kunne få proffessionel hjælp, men vores hjælpers
vært ville ikke have den stående. Så flyttede vi den til et nedlagt firma, som så blev solgt 3 dage
senere, så den skulle flyttes inden for 24 timer.
Lige nu står den på en ubevogtet plads ved en etageejendom i Glostrup, hvor der ikke er strøm
men til gengæld overhængende fare for indbrud og hærværk.
Derfor efterlyser vi et sted, hvor vi kan have den stående helst indendørs, men også
gerne udendørs ikke for langt væk fra en stikkontakt. Også gerne nogenlunde inden for
rækkevidde fra Greve/Ishøj området.
Er der nogen af vores medlemmer som har et sted eller kender et sted, der giver os
mulighed for, at arbejde videre på projektet, så hører vi MEGET GERNE fra Jer. Vi er
indstillede på at betale en rimelig sum for det.
Vi har også stor succes med vores gusmesterkurser, som vi skrev om i sidste nr. af SaunaPosten, og vi har nu fundet en række tirsdage og lørdagefra efter efterårsferien og indtil midt i
december, hvor vi kan tilbyde disse populære kurser, vi har 2 vinterbadeforeninger og 4
badeanlæg samt en del enkelpersoner, som står klar, men kan sagtens bruge flere deltagere, så
hvis vores kvikke medlemmer har kendskab til nogle, som vil uddannes som gusmestre med

diplom og det hele, så fortæl dem om vores kurser. Der findes en brochure om dem på vores
hjemmeside: http://www.saunaselskab.dk/gusmesterkursusbrochure.pdf
Vi går og pønser på, om det har interesse med badekåber til medlemmerne, så vi kan vise flaget
og kende hinanden ude omkring i alverdens badeanlæg. Vi forestiller os en let badekåbe med
Saunaselskabets logo i stort format på ryggen og i lille format på den ene side af brystet + evt.
med mulighed for at få broderet eget navn på brystets anden side. Hvis vi køber samlet ind, kan
vi jo opnå storkøbs fordele og spare mange penge på tryk/brodering, hvis det gøres i større
mængder. Skriv til os og fortæl om det har interesse eller det er en fuldstændig håbløs idé!
Adressen står stadig nederst!

Nye medlemmer
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind
siden sidste ”Sauna-Posten”.
Charlotte Malmberg
Mikkel Sandorff/Nanna Nørregaard Pedersen

Vallensbæk Str.
København V.

Vi håber I vil få glæde af Jeres 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

