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Gusmestertur til Palac Saturna i ”Sydpolen”. 
Vores bestyrelsesmedlem Kim ”Hot” Pedersen var i Palac Saturna i Celadz, en forstad til Katowice som 
ligger i Sydpolen sammen med flere danske gusmestre for at lave saunagus sidste i maj måned. Kim var 
afsted med Flemming og Diana fra Bjerringbro Idrætspark, Mikkel fra Saunagus-Danmark og Solveig fra 
Frederiksberg Svømmehal. Der blev hygget i gennem, trænet og lavet gus. Kim deltog i flere i gus bl.a. 
Greetings from Novosibirsk hvor gæsterne fik en omgang kvastning. Foruden lækker afslap, sauna og 
hygge, fik de også lejlighed til at se hvordan byggeriet af verdens største sauna, med plads til 300 
mennesker skred frem. Saunaen ”Colosseum” skal stå klar til saunagus VM 2020. 
 

 
 
 
Hvorfor mon Diana har solbriller på??! 

 
 
 
 
 
 

 



 
Alzheimer dag i Espergærde 
Grith Ruggaard fra Espergærde Badelaug arrangerede søndag d. 2. juni en Alzheimer dag på stranden og i 
havnen ved Espergærde. I den anledning sponserede Det Danske Saunaselskab mobilsaunaen Birkely m. 
”fører” og fyrbøder. Så jeres formand optrådte med saunagus og vores bestyrelsesmedlem Liselotte Persson 
fyrede i ovnen og snakkede med nysgerrige og delte flyers ud. Samtidig lavede Anders Hage fra Nordic 
Health & Living saunagus i badelaugets egen sauna. Det blev en stor succes, hvor der blev tjent næsten kr. 
10.000,- ind til Alzheimer foreningen. 

 
 
 

Nyt gusmesterkursus i Vestbad 
Vi afholder igen gusmesterkursus lørdag d. 29. juni kl. 09.00 hos Vestbad i Brøndby. 
Beskrivelse og tilmelding via: 
https://saunaselskab.dk/gusmester-kursus/  
Pris: Kr. 1.250,- for ikke medlemmer og kr. 1.100,- for medlemmer. Inkl. kursusmaterialer, diplom, 
kursusbevis og forplejning. Maks. 10 deltagere, først til mølle princippet gælder, derefter kommer du på 
ventelisten. 
 

Udtagelseskonkurrence til VM 
Afholde i Farris bad i Larvik, Norge 30. august til 1. september. Se: https://www.facebook.com/farrisbad/ og  
https://farrisbad.no/  
Lasse Eriksen, daglig leder, meddeler, at alle der bor på hotellet har automatisk adgang til badet uden ekstra 
omkostninger. 
 

Saunagus VM i Berendonck, Holland 
Der er nu åbnet for salget af billetter til VM i saunagus 16. -22. september i det nye flotte badeanlæg i 
Berendonck, som lige er åbnet, se: https://www.thermenberendonck.de/aufguss-wm/ som desværre kun er 
på hollandsk og tysk. (Måske kommer det senere på engelsk, som er udnævnt til officielt saunagus VM 
sprog!) 
 

 
Saunarejsen 2019 – OBS ny dato!!! 
Takket være russisk bureaukrati holder datoen: 31/10-19 til 4/11-19 desværre ikke, så I må flytte krydset i 
kalenderen til 14-17/11-2019, hvor der bliver plads til 15 – 20 deltagere til Skt. Petersborg og en saunapark 
lidt længere inde i landet. Visumsøgning koster ca. 600 kr. og skal gøres minimum 45 dage før. Total pris er 
ca. kr. 5.000,-  inkl. fly, overnatninger m. morgenmad, lokal bustransport, guide og visum. Fra torsdag 
morgen til søndag aften med 1 overnatning og sightseeing i Skt. Petersborg og 2 overnatninger i en 
saunapark. Rejseudvalget har fået uvurderlig hjælp fra Irina, vores russiske medlem, som har stort lokal 
kendskab. Belært af erfaringerne med datoen forbeholder vi os ret til mindre ændringer i det beskrevne 
forløb. 
 

Støttemedlemmer 
På det seneste har vi fået mange nye støttemedlemmer/firmamedlemmer, hvilket vi er meget glade for, så 
derfor kommer her en opfordring til at vi som personlige medlemmer støtter dem, da de støtter os. 
Her kan i se dem alle sammen, og der er faktisk nye på vej! 

https://saunaselskab.dk/gusmester-kursus/
https://www.facebook.com/farrisbad/
https://farrisbad.no/
https://www.thermenberendonck.de/aufguss-wm/


 

 og . Nyt støttemedlem i maj:  

 
 

Nye medlemmer 
Som en medlemsservice byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste 
”Sauna-Posten”. 
I denne måned fik vi 5 nye medlemmer, fra København, Bjerringbro, Hvidovre og Greve. 
Af hensyn til GDPR reglerne må vi ikke offentliggøre navnene. 
 
Vi håber De vil få glæde af Deres 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. NB: Ny betalingsmulighed med Mobile Pay nr. 88426 

Det Danske Saunaselskab, c/o Michael B. Jensen, Vejlebrovej 136, 1. tv. 2635 Ishøj 
info@saunaselskab.dk · www.saunaselskab.dk 
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