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DM i saunagus 2017! 
Blev en stor succes. Der var ros fra både gusmestrene, gæsterne, dommerne inkl. de internationale 
dommere. Se: www.saunagus-dm.dk, eller vores egen hjemmeside meget snart! 
Det lykkedes også at få gjort både DR og TV 2 interesserede, dog blev vi brændt af fra DR’s side, da 
de fandt den pludselig opståede Falck redder strejke mere interessant, men TV 2 kom med 2 friske 
piger, som smed tøjet og iført BH og trusser lavede en udmærket reportage, der blev sendt søndag 
aften i TV 2 Nyhederne kl. 19.00.  
Rent organisatorisk blev vi plaget af hele 3 sidste øjebliks afbud, så vi måtte erstatte deres gus med 
opvisningsgus udført af nogle af dommerne, hvilket vi siger tak for. 
Resultaterne kan ses her på siden som et billede. Ud over disse resultater havde vi også udskrevet 
en publikumspris i hver klasse ud fra publikum dommernes stemmesedler bl. a. fordi de internationale 
regler er blevet ændret midt i sæsonen, så publikums stemmer ikke længere tæller i Showgus og 
Teamgus, men stadig i Klassisk gus.  
Publikums gunst tilfaldt Martin Morales fra Inipi på Amager Strand i Klassisk gus, Diana 
Mauersberger fra Bjerringbro Idrætspark i Showgus og Baker Sisters, som består af Lone Elmstrøm, 
Merete Dam og Solveig Valgardsdottir i Teamgus, som var den eneste klasse, hvor publikum var helt 
enige med dommerne! 
 

http://www.saunagus-dm.dk/


 

 

 

 

 

 

 

Festlig præmieoverrækkelse i 
Teamgus! 
Hvor Merete Dam i øvrigt udmærkede sig ved at 
vinde både i Teamgus og i Showgus, single! 
Og hun repræsenterer i øvrigt vandkulturbåden 
”Havfruen”, da hun ikke er ansat i noget 
badeanlæg. 
 
 
  



 

Nye saunahatte! 
De nye saunahatte blev sat til salg i sidste nr. af Sauna-Posten, 
og kan de sælges til medlemmerne for kr. 100,- per stk. 
(Normalpris for samme kvalitet kr. 129,-) Men selv om alle 
syntes det var en god idé, er der kun et medlem ud over 
bestyrelsen, som har købt en?? 
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 blev uddelt til alle dommere og gusmestre, der deltog i 
DM, resten blev sat til salg på Saunaselskabets/Saunatilbehør-DK’s stand i Bjerringbro Svømmehal.  

 
Gusmesterkursus! 
Lørdag d. 25. marts afholdt Saunaselskabet endnu et succesfuldt gusmesterkursus i Ishøj Fritids og 
Idrætscenter med 7 deltagere, som alle bestod den afsluttende teoretiske og praktiske prøve. På 
billedet ser vi mr. Saunagus, også kendt som Pang, undervis i vifteteknik. 
Vi siger til lykke med den nye titel som gusmester uddannet af Det Danske Saunaselskab til: 
Anne Birgitte Wittusen, Jesper Brynaa, Ludibeth Aalborg fra Sjællandsgade Bad, Carsten Korslund, 
Jane Elley Hansen fra vores firmamedlem Greenwell, Julia Mai Gronenberg fra Sofiebadet og Jan 
Jensen.  
Vi håber i får god fornøjelse af jeres 
nyerhvervede kundskaber i lang tid 
fremover. 
Jan Jensen og Jesper Brynaa har i øvrigt 
meldt sig ind i Saunaselskabet! 
Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at 
fremover stiger prisen for disse kurser fra 
kr. 1000,- til kr. 1250,-, men så med første 
års medlemskab af Saunaselskabet 
inkluderet. 

  

mailto:detdanskesaunaselskab@gmail.com


Steam Culture Tour! Starter allerede i morgen for kvinder! 
 

 
Sofiebadet, Sofiegade 15 B, 1418 København K, Denmark. Pris: Normal kurbadspris kr. 135,- 
Billetter og reservation: www.sofiebadet.dk, info 28689829 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen! 
Mobilsaunaen er nu næsten færdig, der 
mangler blot maling. Vi søger stadig 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 har kalkuleret lejeprisen til kr. 
2000,- pr. påbegyndt døgn (kr. 1500,- for 
medlemmer), ved udlejning ”med fører” f. 
eks. en gusmester, er prisen kr. 250,- pr. påbegyndt time (kr. 200,- for medlemmer!), dog minimum 2 
timer + kørepenge efter statens takster. Brænde koster kr. 50,- pr. sæk for alle. Vi er stadig 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”. 
 
Jesper Brynaa/Ulla Henningsen Herlev 
 
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 
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