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Fortid: 
Gusmesterkursus! 
Generalforsamlingen 

Fremtid: 
Saunaevent på lørdag d. 16. marts 
DM i saunagus 2019 
Nye medlemmer! 
 

Gusmesterkursus! 
D. 25. februar afholdt formanden og 
næstformanden et gusmesterkursus for 
personalet i Slotssøbadet, Kolding, alle 10 
bestod med glans, undtagen en, som fandt 
ud af, at hun ikke kunne tåle varmen i en 
sauna!! 
 
Alle lytter andægtigt til næstformandens 
visdomsord! Vifteteknik igen i en kirkesal!! 
 
 
 

Generalforsamlingen 
Gik stille og roligt d. 4/3-2019 og den varede kun lidt over en time. Alle blev genvalgt så bestyrelsen har 
samme sammensætning som sidste år. Ændringsforslaget til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget og de 
nye vedtægter er sendt til vores webmaster, så han kan lægge dem på vores hjemmeside under ”Om os”. 
Det udførlige referat kommer med et særnummer af Sauna-Posten, da det fylder en hel del. 

 
 

Saunaeventen 2019 
Blev en nød udgave i miniformat, da Københavns Kommune stillede så rigide krav til arrangørerne for at 
låne festivalpladsen i Valby parken ud, at vi måtte opgive at bruge denne ellers velegnede plads. 
I stedet bliver det på pladsen foran Sjællandsgade bad på lørdag kl. 16,30 til 22.00. 
Desværre nåede vi ikke at advisere Saunaselskabets medlemmer direkte før de 100 billetter var udsolgt (på 
2 dage!), men et par af vores medlemmer kan få en chance for at deltage ganske gratis, og endda blive 
fodret undervejs til samme pris, hvis de vil passe baren et par timer ind imellem. Har du/I lyst til at deltage på 
disse vilkår, så skriv direkte til vores medlem Bjarne Elmstrøm mail: be@be-it.dk  
Foruden Bjarne, der også er medlem af Danske Naturister, vil der også være 3 bestyrelsesmedlemmer 
tilstede på eventen, dog vil formanden først komme når det bliver mørkt på grund af et VID landsmøde i 
Venedig. Se i øvrigt om eventen her: https://www.facebook.com/saunaevent.dk/  
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TylöHelo Saunagus DM 2019 
 
Om et par dage udsendes indbydelse til gæsterne til TylöHelo Saunagus DM 2019. Saunaselskabets 
medlemmer får her en forkortet udgave med de vigtigste informationer ud over dem vi udsendte med sidste 
Sauna-Posten. 
Tid og sted: 11/5-2019 kl. 08.00 til 12/5-2019 kl. 14.30, Nørresundby Idrætscenters svømmeland, 
Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.  
Det er lige op over nu! 
Jeg venter bare på Nørresundby Idrætscenter, som skal komme med en udmelding om entré prisen til 
badeanlægget og et link til et billetbureau.  
Så snart vi har noget skyder vi også salget af gusbilletter af, så du kan sikre dig et antal pladser i saunaerne. 
Som det første, sender jeg dette særnummer ud af Sauna-Posten, så Saunaselskabets medlemmer får en 
fordel frem for alle andre. 
Dagen efter sender jeg så til alle, der tidligere har bestilt gusbilletter, og lidt senere offentliggøres det på 
Saunagus-DM siden og på FB. 
PS: Vi er i den underlige situation, som er lige modsat sidste år, at der er for få tilmeldinger i show og team 
gus, og der var faktisk 1 for mange i klassisk gus, men ham fik vi presset ind fordi det ville være ondt at lave 
udtagelseskonkurrencen for at frasortere en enkelt gusmester. Så, hvis der ikke kommer nogen 
eftertilmeldinger, ser det sådan ud: Team 3 stk. Show, single 6 stk. og klassisk 14 stk. 
På Place2book vil der blive udbudt gusbilletter på følgende måde:  
Lørdag kan erhverves en lille pakke med guspladser til 3 klassiske, 2 show og 1 team. En mellempakke med 
4 klassiske, 3 show og 1 team, stor pakke med det maksimale antal gus der kan nås i de to saunaer, nemlig 
7 klassiske, 4 show og 1 team.  
Søndag kan erhverves en lille pakke bestående af guspladser til 1 klassisk finale, 1 show finale og 1 team 
finale samt en stor pakke med 2 klassiske finaler, 2 show finaler og 1 team finale. 
De store pakker lørdag og søndag udleveres med alle gusbilletterne i en kuvert til de gus der maksimalt kan 
nås. Rækkefølgen gusmestrene optræder i, afgøres ved lodtrækning aftenen før, så hvis du vil se en anden 
gus, end den du har billet til, må du bytte med en af de andre gæster. Små og mellempakker kan vælges 
ved indgangen med obligatoriske gus om formiddagen, eftermiddagen og aftenen. 
Alle der ikke har billet til en gus kan stille sig i chancekøen. Der er afsat ca. 1/3 af alle pladser til 
chancekøen! 
Gusbilletter kan bestilles på Place2book via dette link: 
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4bav7qy46c  
MEN FØRST NÅR BILLETSALGET ER BLEVET FRIGIVET FRA NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER!!! 
Forhåbentlig om en dag eller to! Du skal nemlig købe en entrebillet til badet før du bestiller gusbilletter! 
Vi sender en lille hurtig mail til Jer alle når vi åbner salget! Ellers kig på Saunagus-DM.dk eller den 
tilsvarende FB side! 

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 13 nye medlemmer, alle fra København. 
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 Finlands-Kulturinstitut 
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K 

info@saunaselskab.dk · www.saunaselskab.dk 
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