Evaluerings skema
for saunaer:
Testpunkter:
Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag?

Sted:
Flyvestation
Skrydstrups
Idrætsforening,
herresaunaen
Point 0-5
3

Adresse:
Lilholtvej 2, 6500 Vojens (Ikke offentlig
adgang, militært område!)
Eventuelle bemærkninger
Trædør med lille vindue
o

Bænke

3

2 etager Asp, nederste bænk 44 , overste
o
bænk 54

Ovn

4

Temperatur

3

Ventilation

3

Mulighed for saunagus

4

Vægge

3

Tylö SD 16 med Kerkes hårdtbrændte
o
keramiske sten. Øverste sten 220
o
o
85 , falder til 72 ved flere kraftige gus
efter hinanden.
Volumen 20,3 m3, Luftafgang 12 x 12
cm, lufttilgang under dør 2 x 70 cm.
Luftskifte: 1,0 x pr. time
Spand og øse fremsat til selvgus! Og der
laves klassisk gus med jævne
mellemrum.
Granlister på 3 sider, 4. side med fliser.

23

Der findes også en mindre damesauna
med en SAWO ovn og fremsat spand og
øse, men herresaunaen benyttes til
fælles saunagus. Rigeligt med brusere i
vaske/omklædningsrum lige udenfor.
Middel = 21
Testet af: MBJ, HB & LPO

Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri,
afkølingsmuligheder og lign.)

Samlet pointtal:

Kommentarer til pointsystemet: 0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 3 =
Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man
kan forvente. 2 = under middel, 4 = over middel.
Minimumskrav for godkendelse af en sauna fra Det Danske Saunaselskab:
"Adgangsdøren skal åbne udad og være uden låseanordning af nogen art. Ingen mulighed for
klemning/forbrænding af fingre/hænder ved åbning indefra.
Bænken(e) skal være af et materiale som ikke brænder lår og sædeparti på brugerne, hvis de(n) er af træ,
skal det være en sort som ikke afgiver harpiks eller giftige/ildelugtende dampe.
Varmekilden skal være en type, som er egnet til saunagus (vandpåkastning).
Temperaturen skal være mellem 65 og 90 gr. Celsius (lavest ved brændefyrede ovne og højest ved el.
opvarmede ovne).
Luftskiftet/ventilationen skal være tilstrækkelig. (Luftskifte 2-5 x pr. time, eller mindste ventilationsåbning på
2
2
40 cm pr. person dog maks. 160 cm for normale størrelser saunaer – ingen tvangsventilation!)
Der skal være en beholder til gusvand og en anordning til dosering af gusvandet fremsat til brugerne
(alternativt gus udført med jævne mellemrum af en bademester/saunamester).
Efter testbadning af mindst 2 medlemmer af Det Danske Saunaselskab, skal saunaen opnå en
gennemsnitskarakter på min. 21 point."

