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Saunagus kurset i Vestbad 
Fredagen efter Påske afholdt vi det seneste gusmesterkursus i Vestbad i Brøndby/Rødovre. Et samarbejde, 
der forventes at føre videre til flere kurser og evt. næste års sauna event! 
Der var 7 deltagere og 3 instruktører. Deltagerne var med meget forskellig baggrund lige fra en, der havde 
undervist andre i at lave saunagus over en der havde deltaget i saunagus DM til nogle, der aldrig havde 
lavet gus før. 
Denne gang havde vi, som et led i aftalen med Vestbad, et mindre publikum med, så der var nogle flere at 
vifte til med håndklæderne. Det var vi lidt spændte 
på, men det inviterede publikum opførte sig 
eksemplarisk og legede ”en flue på væggen” som vi 
bad dem om. Kurbadssaunaen i Vestbad er lidt af 
en udfordring for nybegyndere, da den er meget 
bred og ikke særligt dyb og med 2 ovne. 
Men kursisterne klarede det i fin stil og alle bestod. 
Vi siger til lykke til: 
Jostein Waagen 
Marlene Fabrin 
Chano Peter Seneberg 
Pia Rasmussen 
Louis Eriksen 
Mette Junge Grüttner 
Lone Troja Kaas 
Og håber, at I vil komme til at glæde mange 
saunaentusiaster med Jeres gus i fremtiden. 
 

 
 
 
 



TylöHelo Saunagus DM 2019 
I den forgangne weekend blev TylöHelo Saunagus 2019 afviklet uden Jeres formand, men med alle de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer, som organiserede slagets gang. Der var stor tilfredshed med arrangementet 
fra alle sider. Vi takker værtsanlægget Nørresundby Svømmeland for godt samarbejde samt alle de frivillige, 
sponsorerne, gusmestrene, dommerne og, ikke mindst, publikum uden hvem det ikke kunne lade sig gøre. 
Eftersom publikum ikke har indflydelse på resultatet i show gus og team gus, men dog, sammen med 
dommerne i mindre grad i klassisk gus. Har vi indført begrebet publikumsfavorit, hvor 10 udvalgte blandt 
publikum kan vælge den gusmester netop de synes bedst om. I klassisk blev det Kris Kristensen, selv om 
det blev Flemming Nielsen som vandt DM, så publikum er ikke altid enige med dommerne! 
De øvrige resultater, samt over 300 fotos taget af Mikkel Brejnholt kan ses på Saunagus-DM’s Facebook 
side: https://www.facebook.com/saunagusdm/ der er også et link til TV2 Nord, som kom og lavede en over 2 
min. lang reportage om denne ”verdensbegivenhed”. 
 

Saunarejsen 2019 
Vi venter på det sidste fra rejseudvalget, men foreløbig kan du sætte x ved datoen: 31/10-19 til 4/11-19, hvor 
der bliver 15 – 20 deltagere til Skt. Petersborg og omegn, da det er efter først til mølle-princippet vil en 
forhånds tilmelding måske være en god idé. Vi tager forbehold for prisen, destinationerne omkring byen og 
evt. visum bøvl m.m. Det kommer alt sammen i næste nr. af Sauna-Posten. 
 

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! 

 
 Siden sidst har vi også fået: 
 
 
 
 
 
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 8 nye medlemmer, fra København, Dragør, Frederiksberg, Frederikssund, Kolding, 
Otterup og Vodskov. 
Af hensyn til GDPR reglerne må vi ikke offentliggøre navnene. 
 
Vi håber De vil få glæde af Deres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover. 
 

https://www.facebook.com/saunagusdm/


 
 

 
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 
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