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Kære vinterbader.

Vi har nogle spændende arrangementer i støbeskeen, så du kan godt 
allerede nu sætte et par krydser i kalenderen.

Nytårsskål 5. januar 
Vi har lavet et nyt koncept for den traditionelle nytårskur. I år får vi besøg 
af en fantastisk musiktrio bestående af Tom Frederiksen, Finn Olafsson & 
Torsten Olafsson, der vil hylde de to komponister Tony Vejslev og Frank 
Jæger. Trioen har lige høstet gode anmeldelser fra deres optræden på 
Kulturværftet. Arrangementet varer fra kl. 15.00-18.00 - invitation følger 
senere.

Udflugt til Sverige 2. februar
I år går årets store vinterbadetur til det fantastiske Ribersborg 
Kallbadhus i Malmø. Det er vinterbadning af en helt anden kaliber end 
hvad vi er vant til i Danmark. Invitation kommer senere, men sæt kryds i 
kalenderen nu.

Badeudflugt til Vedbæk Badelaug, 17. november
Der der stadig nogle pladser ledige til turen til Vedbæk på søndag med 
efterfølgende kaffe. Sidste frist for tilmelding er mandag den 11. 
november. Se mere på holdsport.dk.

Adgang for unge over 15 år.
Flere har givet udtryk for, at de gerne ville indvie deres “voksne” børn 
for vinterbadning. Det vil vi godt bakke op om. Derfor giver vi nu 
forældre mulighed for at tage deres barn over 15 år med i saunaen på 
alle tidspunkter. Ordningen er en forsøgsordning, og barnet har kun ad-
gang i følge med en voksen - husk at lægge 20 kr. i gæstekassen. 

Glemte sager
Der bliver dagligt glemt ting i badehuset. Vi finder alt fra shampooflasker 
og klip klappere til håndklæder og morgenkåber. Vi har ikke mulighed 
for at opbevare dem, så derfor bliver kassen med glemte sager tømt én 
gang om ugen. Opdager du, at du har glemt noget, opfordrer vi derfor 
til, at du henter det med det samme. Ellers risikerer du, at det er blevet 
smidt ud. 

Problemer med mails
Der er fortsat nogle medlemmer, der ikke modtager mails fra badelauget 
via holdsport.dk. Problemet kan rettes med en indstilling i mailsystemet. 
For at undersøge, hvilke medlemmer det drejer sig om, vil Willy udsende 
en kontrolmail fra en anden konto i morgen. Har du modtaget dette 
nyhedsbrev, er alting som det skal være, og du behøver ikke at reagere 
på Willys kontrolmail.

Fortsat god badesæson.
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