23. december 2017
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Kontingent 2018!
Så nærmer sig tiden, hvor vi skal betale kontingent for 2018!
Gør det med det samme, så glemmer du det ikke! Nogle af Jer har allerede betalt for 2018,
det kan I se øverst i faktaboksen under: ”Medlemsstatus”.
Kontingentet andrager den formidable sum af kr. 150,- for personlige medlemmer og kr.
700,- for firmamedlemmer/foreningsmedlemmer. Husstands medlemmer er stadig gratis!
Du skal overføre beløbet til konto nr. 1551-3719292445 hellere før end senere! Kassereren
sender faktura ud til de firma/forenings medlemmer, der har behov for det.

Sauna Events i februar/marts 2018!
Vi deltager i Frost festivalen d. 24. og 25. februar 2018 hos Halvandet på Refshaleøen (der
hvor vi havde SaunaEvent i 2017) og vi afholder i samarbejde med foreningen Sauna event
(bestående af foreningerne Danske Naturister, Sjællandsgade Bad og Det Danske
Saunaselskab) SaunaEvent 2018 d. 16. til 18. marts, sandsynligvis ved skaterbanen ligesom
i 2016, her om mere senere! Der samler vi alt, hvad der findes af mobile saunaer,
teltsaunaer og vildmarksbade + forplejning naturligvis. Det kræver mange frivillige, som til

gengæld belønnes med gratis deltagelse efter kun 4 timers indsats, meld dig som frivillig på
info@saunaevent.dk jo før du melder dig, jo større chance har du for at få et job efter din
smag! Vi skal bruge folk til meget praktisk arbejde både før og efter Eventen samt gusmestre
og andre, der kan servicere gæsterne i løbet af de 2 dage eventen kører.

Saunagus DM 2018!
Det er jo saunaens dag d. 14. april (fordi DDS blev stiftet på denne dag i 2003), så derfor er
det naturligt, at vi afholder DM i saunagus med kvalifikation til VM i september.
Vi arbejder i øjeblikket hektisk på at få de sidste ting på plads og strikket
indbydelse/tillægsregler sammen. Men allerede nu kan vi afsløre overfor vore medlemmer,
at deltagelse sker til rabatpris i Lalandia, Rødbys Aquadome med rabatpris via en booking
kode, enten ved at leje et af feriehusene, hvilket giver gratis adgang til Aquadomen eller ved
køb af dagsbilletter, også til rabatpris. Der bliver plads til 12 gusmestre i klassisk gus, 10 i
show gus og 5 teams i team show gus. Vi begynder fredag eftermiddag d. 13/4 med de
indledende gus, kører videre hele lørdagen d. 14/4 med indledende gus og slutter søndag
middag efter 8 finale gus. Vi har fået tilbud på forplejning til rabatpriser mod forudbestilling.
Både gusmestrene og gæsterne kan tilmelde sig via PlaceToBook fra begyndelsen af
januar. Der er kun småændringer til Regler og retningslinjer og udvidede
bedømmelseskriterier efter at de har været nede omkring AufgussWM gruppen. Det hele
kommer på hjemmesiden www.saunagus-dm.dk og FB siden
https://www.facebook.com/saunagusdm/
Vi kan altid bruge flere sponsorer! Kunne du eller nogen du kender tænke sig, at få PR i
forbindelse med DM i saunagus 2018, så skriv til os!

Saunarejse 2018?
Vi havde egentlig tænkt os, at saunarejsen 2018 skulle gå til den internationale
saunakongres i
Kukkolafors ved
Haparanda i
Nordsverige, men
det blive
uforholdsmæssigt
dyrt og

transportmulighederne er noget bøvlede til dette ”udkants Skandinavien”, så vi har drøftet
nogle alternativer og tidspunkter.
Vi har følgende forslag:
En tur til Sydpolen og Tjekkiet (Ikke Antarktis;o) med bl. a. et besøg i Palac Saturna i Celadz
i nærheden af Katowice. En tur til Sydtyrol/Østrig/Schweiz med bl. a. et besøg hos Bergila,
der producerer æteriske olier helt fra bunden. Eller måske en discount tur til de største Jyske
saunaer så som Skallerup Seaside Resort, Nørresundby Svømmeland, Bjerringbro
Idrætspark, Lalandia Billund, Svømmestadion Danmark i Esbjerg og Enjoy Resorts Marina
Fiskenæs i Gråsten?
Eller måske har du et godt forslag, så skriv til os! Rejsetidspunktet kunne være i maj, juni
eller august.

Saunagus VM i Satama!
Datoen for næste års VM i saunagus samt billetsalget er blevet annonceret på FB og
hjemmesiden.
Det bliver 17. til 23. september 2018, se: http://www.aufguss-wm.de/en/ Du kan også altid
se, hvad der rør sig i fremtiden ved at gå ind på vores egen hjemmeside og klikke på
aktivitets kalenderen! Du skal nok være hurtig, hvis du skal sikre dig en overnatnings
mulighed i nærheden! Det er blevet populært.

Teltsaunaer og mobilsauna!
Vi har, som det sikkert er mange bekendt, anskaffet 2 alm. teltsaunaer fra Finland til
udlejning til vore medlemmer. Der opbevares en i Gjern ved Silkeborg og en i Skibby på
Sjælland.
De kræver en anhænger eller en stor varevogn/stationcar til transporten og kan stilles op af
2 mand på ca. 1-1,5 time. Prisen for at benytte en af disse, er så lav som kr. 500,- per
weekend (fredag middag til mandag middag) eller uge (mandag middag til fredag middag).
Der kan tilkøbes brænde og saunakvaste. Dog er de begge til reparation lige i øjeblikket,
men de skulle kunne blive klar i løbet af januar 2018. Den ene udskiftes senere med en
mindre og lettere håndterlig model fra Mobiba, den har dog samme antal siddepladser (5-6).
Som et større alternativ har vi med økonomisk hjælp fra Tuborg Fonden og Friluftsrådet fået
færdigbygget vores mobile sauna baseret på en skurvognstrailer. Den vejer 900 kg og kan
derfor trækkes af de fleste mellemstore og store personvogne. Den opbevares i Sengeløse
på Sjælland og det koster kr. 1500,- per hverdag at leje den. En hel weekend koster kr.
3000,- og en dag i weekenden koster kr. 2000,- men så kan I også være 12 personer til at
deles om udgiften. Brænde og saunakvast kan også her tilkøbes. Skriv til os, hvis du får
brug for en sauna i baghaven!

Sauna Event i Aarhus!

I samarbejde med svømmehallen Spanien i Aarhus har foreningen Sauna Event afholdt en
sauna event for at fejre dels Aarhus som kulturby og dels Finlands 100 års jubilæum.
Det var lørdag d. 4. november på Træskibshavnen i Aarhus, hvor der var god stemning til
god baggrundsmusik og kartoffelsuppe m.m. Vi havde telt-røg-saunaen i brug, hvor Diana
og Flemming kom helt fra Bjerringbro Idrætspark og lavede festlige saunagus. Der var også
saunagus i de mindre saunaer. Vi havde DDS’ mobilsauna ”Birkely” med + begge
teltsaunaerne. Der var også DN’s blå campingvogns sauna og en tøndesauna med foruden
4-5 vildmarksbade og stiger til dyp i Aarhus Havn. Desværre har jeg ikke fået tid til at tage
billeder, så her er
et interiørbillede fra Saunaselskabets Telt-røg-sauna, som er Danmarks første, største og
eneste! Den var i brug til flere gus på Aarhus udgaven af SaunaEventen.

Sauna
attack
festival på
Lynetten,

Refshaleøen i Kbh.
Allerede d. 18. og 19. november var vi i aktion igen med en teltsauna og mobilsaunaen.
Det var med 2 af vores kursister Catrine og Christian, der har bygget en sauna i en
kassevogn kaldet ”Butchers heat”. Den ses helt til højre på fotoet. De havde sørget for
forplejning ved ”Kates Joint” hvilket bidrog til den gode stemning, trods et forfærdeligt vejr
med stærk blæst, slud og regn både lørdag og søndag.
Der kom dog ca. 150 mennesker som hyggede sig gevaldigt. Anders Andersen havde sine
Mobiba saunatelte med (ses helt til venstre på fotoet). Vi havde teltsaunaen og Birkely med.
Desværre blæste det så voldsomt, at teltdugen blæste ind på ovnen og smeltede (den kan jo
ikke brænde, da dugen er lavet af Nomex) på et stykke på størrelse med et stykke A2 papir.
Lappesæt og reservedele er bestilt fra Finland! Da vi havde svært ved at få varme på Birkely
om lørdagen, blev ovnen undersøgt søndag morgen, og det viste sig, at en tidligere bruger,
havde haft så meget varme på, så nogle punktsvejsninger var sprunget og havde efterladt
hele 6 små huller imellem stenkammeret og brændkammeret så gusvandet løb lige ned og

slukkede ilden hele tiden. Det blev repareret før søndagens opvarmning og nu kører det helt
fint.

Finlands 100 års jubilæum som selvstændig stat!
Dette års sauna events i København og Aarhus har
været dedikeret til Finlands 100 års jubilæum som
selvstændig stat, efter at de i 1917 rev sig løs fra
Rusland, da russerne var travlt optaget af deres egen
kommunistiske revolution.
Det har, efter ansøgning, givet os tilladelse til at bruge
det officielle logo, der blev kreeret til jubilæet.
Derfor var Jeres formand og sekretær til reception i
den finske Ambassadørs Vesa Vasara’s bolig på
selve dagen d. 6. december, med champagne,
pindemadder og strittende lillefinger. Der fik vi så
lejlighed til at knytte nogle flere kontakter.

Sjællandsgade Bads 100 års jubilæum!
Sjællandsgade Bad er lige så gammel som Finland, næsten!
D. 15. december 1917 åbnede badet imellem Guldbergskolen og Simeons Kirken, så alle
de, der boede på Nørrebro uden bad i de små lejligheder kunne blive vasket ordentligt.
For ca. 10 år siden besluttede Københavns Kommune at lukke badet, men nogle ildsjæle fik
det fredet, så det nu drives af en flok entusiastiske frivillige.
Derfor var der fest på dagen med mulighed for skrubning med træuld m.m. Og ude på
pladsen foran stillede vi, sammen med Danske Naturister og Butchers Heat op med mobile
saunaer og vildmarksbade. Så der var Birkely igen i aktion! Der var over 200 besøgende
som hyggede sig gevaldigt, både indendørs og udendørs.

Gusmesterkursus i Slagelse Svømmehal!
Vi afholdt gusmesterkurser fredag d. 10. november i Slagelse Svømmehal for personalet der
og fra Korsør Svømmehal. Hvilket resulterede i 7 nye gusmestre. Alle var glade for kurset og
følte sig godt rustede til at virke som gusmestre i fremtiden. Vi har dog stadig pænt mange
på ventelisten, så vi forsøger at finde en dato i januar 2018 til det næste kursus.
Vi siger til lykke til:
Fatih Pusat
Tom Skotte Rasmussen
Netta Kimat Michael
Rasmus Nielsen
Ana Bertelsen
Murat Rosendal Kivanc
Oleksandr Shchyrskyi

Nye medlemmer
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig
ind siden sidste ”Sauna-Posten”.
Bjørk Fredslund Andersen, Silkeborg
Christian Rason/Ghita Rason, Ishøj
Lotte Buch Rützov/Lars Buch Rützov, København S
Ry Vinterbadeklub, Ry
Steve Daw, Vanløse
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

