
ARRANGEMENTER  
I SÆSONEN

GOD STIL I 
BADEHUSET

NYHEDSBREV - SEPTEMBER

Kære vinterbader.

Sæsonen er så småt kommet igang, og vi kan nu igen varme os i 
saunaen. Vi har haft nogle forespørgsler omkring børn i saunaen, og vi 
ved, at det er et spørgsmål, der skiller vandene. Nogle vil gerne have 
flere muligheder for at have deres børn med, mens andre gerne er fri for 
den uro, der ofte følger med.

Vi har valgt at fastholde, at børn er velkomne i saunaen lørdage og 
søndage mellem kl. 13-15. Til gengæld vurderer vi, at unge fra 15 år ikke 
tæller som børn. Derfor er det nu muligt, som et forsøg, at medbringe 
dit barn på +15 år i hele badehuset åbningstid. Som med andre gæster 
gælder det, at du skal lægge 20 kr. i gæstekassen.

Samtidig vil vi gerne præcisere, at unge KUN har adgang til badehuset 
ifølge med et voksent medlem. 

Vi har planlagt sæsonens arrangementer, så du allerede nu kan sætte 
kryds i kalenderen.

17/11  Badeudflugt til Vedbæk Vikinge Badelaug
12/12 Fuldmånebadning med gløgg
  5/1 Nytårsskål
  2/2 Badeudflugt til Ribersborg i Malmø
  9/3 Fuldmånebadning
26/4 Cykeltur til Raa
17/5 Afslutning

Vi oplever, at flere og flere medlemmer “bøjer” reglerne  - bevidst eller 
ubevidst. Derfor kommer de for god ordens skyld her. Bemærk, at grove 
overtrædelser kan medføre eksklusion af badelauget.
 
1. Det er ikke tilladt at nyde alkohol i badehuset.
2. Det er ikke tilladt at bruge duftolier i saunaen.
3. Tag havbad/brusebad inden du går i sauna.
4. Sid tildækket i saunaen.
5. Hold en venlig og hensynsfuld tone og tag hensyn til hinanden.
6. Hjælp til med at holde badehuset rent. Brug svaberen, når gulvet
    er snavset.
7. Tag venligst fodtøjet af ved indgangen og anbring det på skohylden.
8. Badehuset er kun for badelaugets medlemmer, men det er tilladt
    at tage en gæst med. Pris for gæst: 20 kr.

Det er god stil at minde hinanden om reglerne, når vi er i badehuset. Kun 
på den måde kan vi sikre, at alle føler sig godt tilpas. 

Rigtig god badesæson.
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