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Indhold: 

Offentliggørelse (internt) af medlemsliste. 

Saunarejse til Helsinki 12.-14. august 2011. 

DM i saunagus. 

Ovn problemer på „Havfruen“ 

Nye medlemmer (en ny rubrik!) 

 

Intern medlemsliste (kan ikke ses på nettet, kun udsendt til 
medlemmerne): 
For at lette kommunikationen på tværs og evt. samkørsel til arrangementer og vore månedlige badninger på 
Frederiksberg og i Ishøj, offentliggør vi en medlemsliste, som naturligvis kun sendes ud til medlemmerne. 
Vores forespørgsel med sidste ”Saunaposten” gav ingen tilkendegivelser fra medlemmer, som ikke ville med 
på listen. 
 
 

Saunarejse til Helsinki 12-14 august 2011: 
 
Forberedelserne til saunarejsen blev skæmmet lidt af, at flyselskabet pludselig forlangte depositum kun 10 
dage efter, at det blev varslet, og at der skulle være mindst 10 rejsende. Jeres formand blev så knotten over 
dette, så han gik i gang med at finde alternativer. Det endte så med, at vi fandt et mere medgørligt og langt 
billigere flyselskab, samt et sommertilbud fra en hotelkæde. Så vi alt i alt kom ned på en samlet pris der var 
40 – 60 % billigere afhængigt af, om man var alene eller et par. Vi blev så 9 personer, som tager til Helsinki 
og hærger byen med vilde indkøb og sauna ture plus en masse sightseeing, vi har jo fået flere penge at rutte 
med! Så Suomenlinna (Sveaborg), Saunaselskabet og Seurasaari (Frilandsmuseet) ”here we come”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DM i saunagus. 
Den 23. maj blev der afholdt et møde i dommerkomiteen for DM i saunagus, hvor der blev drøftet regler og 
procedurer for fremtidige DM/VM arrangementer under hensyntagen til erfaringerne fra de sidste 7 års 
afholdte DM og det første afholdte VM, som havde mange danske deltagere. Det blev besluttet at tilrette de 
eksisterende regler, at nedsætte et sekretariat bestående af en repræsentant fra badeanlæggene og en fra 



dommergruppen. Det blev Lars Dam Møller fra Nørresundby Svømmeland (som var initiativtager til det første 
afholdte DM) og Michael B. Jensen (Jeres formand og mangeårig dommer). 
Som dommernes kontaktmand og ansvarlig for koordinering og rekruttering blev valgt Finn Lippert 
Sørensen, som også er medlem af DDS. I øvrigt er over halvdelen af de nuværende dommere medlemmer 
af DDS. 
 

Ovn problemer på „Havfruen“  
Vi måtte desværre aflyse vores badning på ”Havfruen” i maj måned, da ovnen igen var gået i stykker. Efter 
reparationen, som bestod i udskiftning af et eller flere varmelegemer, gik det hverken værre eller bedre end 
at ovnen kortsluttede og slog en sikring i strømforsyningsskabet inde på land. Så saunaen kan ikke bruges 
foreløbig. Forhåbentlig er alt i orden til vi starter sæsonen igen d. 15. september. Ishøj Kommune postulerer, 
at problemerne skyldes at vi laver saunagus ved at komme vand på ovnens sten, og det kan enhver jo regne 
ud er helt galt, strøm og vand kan jo ikke gå sammen!? Vi lader den lige stå lidt, medens vi tænker over, 
hvordan millioner af andre elektriske saunaovne kan overleve uden problemer, og hvorfor mon der skal være 
sten i ovnens stenkammer, hvis det ikke er fordi, man skal komme vand på til en gus i ny og næ. Vi vil 
naturligvis kæmpe for at undgå et snæversynet forbud mod vandpåkastning lige til det sidste. 
 

Nye medlemmer 
Som noget nyt byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste 
”Saunaposten”:  
Olaf Gatzwiller 
Jimmy Schirmacher 
Kenneth Mader 
Vi håber I vil få glæde af Jeres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover. 
 

Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til den oprindelige finske sauna og værne om de 

traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunas generelle betydning for et sundt liv og 

livsstil. Evt. donationer modtages gerne på konto nr. 1551-3719292445, tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden. 

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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