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Indhold:
Generalforsamling 2014 med vedtægtsændringer (og badning
bagefter)!
Nye gusmestre uddannet.
Artikel i bladet ”Svømmebadet” udgivet af Dansk
Svømmebadsteknisk Forening.
Saunarejsen til XVI Internationale Saunakongres i Litauen!
DM i saunagus ligger nu fast.
Nye medlemmer

Generalforsamling 2014 (og badning bagefter)!
Husk! Det er nu på tirsdag d. 25. marts kl. 19.00 på vandkulturbåden Havfruen, Søhesten 16
X, 2635 Ishøj. Bestyrelsen vil fremsætte forslag til omfattende vedtægtsændringer, samt
kontingentforhøjelse for firmamedlemmer. Der er ikke kommet yderligere forslag fra
medlemmerne. Husk vi får mulighed for at saunabade helt gratis efter generalforsamlingen!
Du finder let ”Havfruen” ved at kigge her: http://www.saunaselskab.dk/aktiviteter.html
Gitterlågen vil stå på klem fra ca. 15 min. før til ca. 30 min. efter starten på
generalforsamlingen, så det er bare at gå ud på badebåden og banke på døren.
Dagsorden blev udsendt med sidste Saunaposten, men vi gentager den lige her:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

(bestyrelsens forslag ses i følgende links: De gamle vedtægter:
www.saunaselskab.dk/docs/vedtaegter2009.pdf og de foreslåede vedtægter:
www.saunaselskab.dk/docs/vedtaegter2013.pdf)

Vores intention var at farvekode ændringerne, men de var så omfattende, at vi opgav det og
valgte, at offentliggøre begge sæt vedtægter. De nye vedtægter er udarbejdet af en arbejdsgruppe
og bestyrelsen efter retningslinjer udstukket af en jura professor med ekspertise i foreningsliv.

Nye gusmestre uddannet.
lørdag d. 8. marts havde Karrebæksminde vinterbadere venligst stillet deres sauna og klubhus til
rådighed for vores gusmesterkursus, der var et ”opsamlingsheat” med deltagere fra flere
forskellige steder.
Teoriundervisningen blev afholdt på kongreshotel og restaurant ”Smålandshavet”, og efter
frokosten og afsnittet med vifteteknik fortrak vi til Karrebæksminde Vinterbadernes nye klubhus
og sauna, der ligger på plænen lige foran lystbådehavnen, så vi havde mulighed for at køle af i det
ca. 4-5 gr. varme havnebassin ind imellem, nogle foretrak dog lidt blidere luftkøling!
Kurset blev afviklet med stor tilfredshed fra deltagerne, som alle bestod den afsluttende teoretiske
og
praktisk
e
prøve.
Det var:

Isbryderne i Frederikssund
Karrebæksminde Vinterbadere
Karrebæksminde Vinterbadere
Istapperne i Jyllinge
Værløse Svømmehal
Værløse Svømmehal
Natur Der Bevæger/DGI Storkøbenhavn
Natur Der Bevæger/DGI Storkøbenhavn
Karrebæksminde Vinterbadere

Jette Christensen
Poul Sørensen
Andy Pandey
Steen Pedersen
Jakob Skov Hansen
Suzy Coombs
Jacob Nøhr Schubart
Jens Teglers
Niels Andersen

Pang (i midten) underviser i vifteteknik på sin sædvanlige charmerende måde.

Artikel i bladet ”Svømmebadet” udgivet af Dansk
Svømmebadsteknisk Forening.
Efter sidste års DM i saunagus, som Dansk Svømmebadstekniks Forening hjalp os med
markedsføringen af, bad Karin fra foreningen om noget tekst omkring saunagus i almindelighed og
DM i særdeleshed + nogle fotos fra begivenheden. Det sendte Jeres Formand så til Karin, som i
foreningens december nr. bragte denne artikel:

http://saunaselskab.dk/docs/svoemmebadet34.pdf (lukket link, som ikke kan findes via

forsiden!). Til vores store overraskelse, viser det sig, at den er skrevet så det ser ud som om
det er Saunaselskabets formand, der har skrevet og redigeret den. Det vidste vi ikke, men
det er OK, da 97 % af teksten er direkte overført fra de mails, der er tilflydt fra
Saunaselskabet og 100 % af billederne. Vi vil fremover lave et specielt afsnit med dette og
lignende presseklip. Til orientering kan vi oplyse, at Dansk Svømmebadsteknisk Forening er
en forening for ledere af alle offentlige badeanlæg i Danmark, så bladet kommer vidt
omkring.

Saunarejsen til
XVI Internationale
Saunakongres i
Litauen!
Programmet for hele
kongressen med div. ture
til litauiske saunaer
(pirtis) kan findes på
denne hjemmeside:

http://saunainternational.org/en/e/69/xvi-international-sauna-congress
Hvor der også er en tilmeldings formular nederst, som skal bruges for at være med, vi 3 der
allerede har tilmeldt os, har booket middag fredag aften og lørdag aften samt Pirtis
udflugten.
Overnatning på kongres hotellet, Trasalis som også har en stor wellness afdeling/svømmehal
til ca. kr. 360 pr. nat.
Rejsen frem og tilbage kan gøres på følgende måde:
Book selv fly på flyprice.dk eller lign. flyrejseportal og forvent min. 1 mellemlanding, hvis
prisen skal være overkommelig (prisleje p.t. = 2200-2500 kr. t/r), dog vil udrejse onsdag og
hjemrejse mandag reducere priserne til ca. det halve. Se f. eks. :
http://www.travelstart.dk/valg-flyrejse-alternativ

men pas på rejsetiderne, som kan være op til 21 timer!! Dertil kommer transport fra Vilnius
til Trakai ca. 100 kr. hver vej.

DM i saunagus ligger nu fast.
Efter en lang og sej kamp med et badeanlæg der sprang fra så sent som 2 dage efter
deadline for indbydelsens udsendelse og efterfølgende søgning efter andre badeanlæg, der
kunne/ville lægge faciliteter til et DM i saunagus Øst for Storebælt er det lykkedes at få en
aftale i stand med Værløse Svømmehal. Datoen bliver lørdag d. 16. august med start kl.
10.30 og slut kl. 22.00 således at deltagere og gæster fra Vestdanmark har en chance for at
deltage uden overnatning. Dog vil der blive anvist overnatning til en gunstig pris, for de, der
helst vil tage den med ro og rejse hjem dagen efter.
På den afsatte tid bliver der plads til 15 deltagende gusmestre i Freestyle klassen inkl. 5
finalegus. Da gusene i Klassisk klassen er af 33 % kortere varighed, bliver der plads til 19
gusmestre + 5 finalegus.
Da konkurrence saunaerne ikke er specielt store giver det, trods alt plads til 104 gæster. Vi
får hele relax området stillet til rådighed plus naturligvis mulighed for at bruge badets øvrige
faciliteter.
Prisen for både gusmester deltagere og gæster er fastsat til kr. 300,- inkl. forplejning hele
dagen og alle garanteres mindst 5 gus + gode muligheder for chance ture i Freestyle
saunaen, som rummer 7 personer mere end Klassisk saunaen. Vi forventer at kunne tilbyde
de første 68 gæster, der melder sig til, en garanteret plads i en af finalegusene i både Klassisk
og Freestyle. Der kommer snarest en indbydelse/tillægsregler samt nye reviderede regler
m.m. så sæt kryds i kalenderen.
I den anledning søger vi 3-4 frivillige medlemmer, der vil bistå med tidtagning/udlevering af
dommersedler og indtastning af resultaterne efterhånden som de indløber. Og så skal vi,
som sædvanlig, bruge 10-12 faste (godkendte) dommere. Alle frivillige deltager naturligvis
gratis.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har
meldt sig ind siden sidste ”Sauna-Posten”:
Claes Olesen/Helle Bo henriksen, Søborg
Jette Christensen, Skibby
Marianne Sinding, Sandved
Vita Weibull, Rungsted
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

