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Støttemedlemmer
Saunaeventen lørdag d.
16. marts
Blev afholdt som en mini event på pladsen
foran Sjællandsgade Bad, som er en af de
3 foreninger, der står bag Saunaeventen,
sammen med os og Danske Naturister.
Den store opsætning må vi gemme til
næste år, da vi havde udset os et område i
Valby Parken, men Københavns
kommune stillede så mange mærkelige og
rigide krav, så vi opgav at forhandle med
dem.
Det blev, trods alt, en hyggelig event med
mange glade og positive deltagere, her er
lidt stemningsbilleder fra eventen. Som det
ses blev den afviklet i silende regn, men
hvad gør det, når man har varme saunaer
og vildmarksbade at krybe i ;o)
Saunaselskabets teltsauna 2, som kan lejes af
vores jysk/fynske medlemmer var også med,
såvel som vores mobilsauna ”Birkely”.
Danske Naturisters kæmpe vildmarksbad, vel nok
Danmarks største, kan også ses. Et af vores
kommende støttemedlemmer ”Butchers Heat”
deltog også!

I dag: Saunaens dag/DDS 16 år.
Selvfølgelig udkommer Sauna-Posten på saunaens dag, der samtidig er Saunaselskabets fødselsdag, den
fejrer vi med at opfordre alle over hele landet til at medbringe saunakvaste (vihtaer/vastaer) i den sauna de
sædvanligvis benytter, hvilket vi har annonceret på Facebook for et par dage siden.

Saunagus kursus i Vestbad
Fredagen efter Påske afholder vi det næste gusmesterkursus, denne gang prøver vi i samarbejde med
Vestbad i Brøndby/Rødovre kommuner. Et samarbejde, der forventes at føre videre til flere kurser og evt.
næste års sauna event!

TylöHelo Saunagus DM 2019
Forberedelserne er i fuld gang, og det kom lidt som en overraskelse, at gus (plads) billetterne blev udsolgt
på ganske få dage, men fortvivl ikke, hvis du ikke fik købt, ca. 30 % af pladserne i saunaerne er sat af til
chance pladser og der er kommet et par ekstra konkurrence gus ind, foruden at der er kommet ekstra
opvisnings gus ind i tidsplanen med bl. a. to dygtige gusmestre fra Tjekkiet og et par stykker fra værtsbadet
vil også vise hvad de kan, alt i alt er der lagt op til en stor saunagus fest.
Desværre gik Jeres formand ned med stress mit i det hele, så han har sagt fra med alt, hvad der har med
saunagus konkurrencer at gøre, men forventer dog at deltage som gæst til VM i september i Derendonk,
Holland. Og forsøger at arbejde videre med de øvrige formands jobs, som f. eks. at skrive Sauna-Posten!
Tjek den specielle hjemmeside og FB side for flere oplysninger! www.saunagus-dm.dk

Saunarejsen 2019
Vi har nedsat et rejseudvalg, som vil arbejde på at finde en dato i oktober til en tur til Skt. Petersborg og
nærmeste omegn med besøg i de berømte russiske banyaer, hvor vi kan få tæsk med saunakvast, kaldet
”kvastning” på dansk (”vihtominen” på finsk, og ”whisking” på engelsk). Det står og falder dog med
omkostningerne og bureaukratiet med at få turistvisum, så måske ender det i et andet land, men i
nogenlunde samme verdenshjørne?
Hvorfor nu vente til oktober? Fordi vi har udtagelseskonkurrence i august i Norge til VM i saunagus og VM i
saunagus i Holland i midten af september, hvor flere fra Saunaselskabet skal være med som både
deltagere, dommere og gæster.

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!

Du kan også finde dem på vores hjemmeside og der oven i købet med links til deres hjemmesider!

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, Herlev og Dragør.
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

