10. marts 2011
Indhold:
- DM i saunagus
- Husk generalforsamlingen og 2011 kontingentet!

DM i saunagus:
Lørdag d. 5. marts fra kl. 17.00 til søndag d. 6. marts kl. 00.45 var vi 5
medlemmer af Det Danske Saunaselskab, som deltog som dommere i DM
i saunagus i Nørresundby Svømmeland. Desuden havde vi 1
bestyrelsesmedlem med som deltager. Adskillige af selskabets
medlemmer var også mødt op som hjælpere/heppekor, så vi var stærkt
repræsenterede i Nordjylland på en weekend med pragtfuldt vejr, omend
lidt køligt.
Desuden havde vi medbragt selskabets teltsauna (den som KUN
medlemmer kan leje til eget brug!) og opstillet den i gårdhaven, hvor de 2
store konkurrencesaunaer også står. Desværre lidt ude til siden, så den
forsvandt i mørket bag det udendørs boblebad. Det kompenserede vi så
ved at invitere de frysende gæster, der stod i kø til næste gus, op til
teltsaunaen.
Der var 36 deltagende gusmestre fra Esbjerg i Vest til Øbrohallen i Øst, fra
Nørresundby i Nord og Nykøbing Falster i Syd. 17 deltog i klassisk gus og
19 deltog i freestyle (show) gus i de to kæmpestore saunaer.
Der deltog over 100 hjælpere og heppekor fra de deltagende badeanlæg
og over 100 betalende gæster, så der var virkelig rift om siddepladserne,
selv til de sene gus efter kl. 22.00.
Af alle disse mennesker lykkedes det os at lokke ca. 65 til at prøve den
brændefyrede telstsauna med ”selvbetjeningsgus” og 2 vihtaer (birkekvaste) til deling – og de holdt til det hele aftenen (vihtaerne
altså), det var også de frosne og vakuumpakkede vi tilbyder på vores hjemmeside via Sagatrim for kun kr. 100,- pr. stk.
Efterhånden som det rygtedes blandt publikum blev det lettere og lettere at få folk til teltsaunaen, til sidst var der også kø hos os!
Alle som prøvede udtrykte stor begejstring for ”prøveturen” og vi fik mange positive
tilkendegivelser med hjem – flere ville sågar købe en lige på stedet!
De deltagende dommere fra Saunaselskabet (Michael B. Jensen, Tommy Nielsen,
Finn Lippert Sørensen, Alf Paysen og Bo Hegelund), badeanlæggene plus gæsterne
fik stemt sig frem til følgende resultater:
Klassisk:
Nr. 1
Wai fra Frederiksberg
9,07
Nr. 2
Jamie fra Nordfalster
9,05
Nr. 3
Steffen fra Nørresundby
9,04
Så det var den tætteste afgørelse mellem alle de 3 første i mands minde.
Freestyle (eller Showgus, som de siger sydpå):
Nr. 1
Julio fra Frederiksberg
Nr. 2
Flemming fra Bjerringbro
Nr. 3
Pang fra Frederiksberg (og DDS)

9,37
9,00
8,64

Her skiller Julio sig ud med et af de højeste point gennemsnit på 9,37 ud af 10
mulige i lang tid.
At halvdelen af de præmierede kommer fra Frederiksberg undrer ingen, når man ser
den korpsånd, som alle ”Viggos tropper” møder frem med!

Alt i alt, et godt arrangement med god mad og det hele, hvor vi fik knyttet mange venskaber og kontakter, så vi er ret sikre på at
øge antallet af jyske medlemmer betragteligt efter dette.

Vil du have indflydelse på Det Danske Saunaselskabs fremtid så kom til:

GENERALFORSAMLING onsdag d. 23. marts 2011
Det Danske Saunaselskabs generalforsamling finder sted onsdag 23. marts 2011 kl. 18:00 i Finlands Instituttets kontor. Sankt
Annæ Plads 24A, gården 3. sal th. 1250 København K
NB: Instituttet ligger i gården bag en port, der normalt skal være lukket, i dagens anledning vil den være åben fra ca. 15 min. før til
5 min. efter mødetidspunktet. Medlemmer, der kommer for sent (eller for tidligt) er naturligvis ikke udelukket fra deltagelse, men må
blot ringe på et af følgende tlf. nr.: Instituttets fast nr. 3393 8851 eller Jann Kuusisaaris mobil: 26 21 25 02
Husk også at tage hjemmeskoene med, gulvene er lidt sarte!
Så husk at betale dit kontingent inden generalforsamlingen, hvis du vil have indflydelse! (Og tag kvitteringen med, hvis du
gør det i sidste øjeblik!)
Vores nye bankkonto er: Reg.nr. 1551 konto nr. 3719292445, husk at skrive dit navn i tekstfeltet på overførslen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Behandling af indkomne forslag. (Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes indstilling til intern offentliggørelse af en
medlemsliste og hvilke oplysninger den må indeholde!)
4. Forelæggelse af revideret regnskab og forslag til budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Alle er på valg, hvert år og bestyrelsen konstituerer sig selv.) Følgende er medlemmer af
bestyrelsen:
Michael B. Jensen, Formand, modtager genvalg
Mogens Bille, Næstformand, modtager genvalg
Jeppe Sørensen, Kasserer og Sekretær, modtager ikke genvalg
Jann Kuusisaari, Webmaster og Saunapost Redaktør, modtager genvalg
Lay Pang Ong, Bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
Tommy Nielsen, Bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
Tarja Taarup, Bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Seppo Leppänen, ingen suppleant for tiden.)
8. Eventuelt.
Forslag til emner der skal behandles på generalforsamlingen skal sendes senest 14 dage før til:
Michael B. Jensen,
Vildtbaneparken 74 D
2635 Ishøj
Pr. mail: michael-jensen@ishoejby.dk
Husk at tjekke din kontingentstatus, hvis du vil sikre dig stemmeret på generalforsamlingen!

Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til den oprindelige finske sauna og værne om de traditionelle
saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunas generelle betydning for et sundt liv og livsstil.
Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk

