
Vinterbadefestival 
2017

        Vinterbadeklub

Lørdag den 4. februar 2017 gentager Jels IF’s 
Vinterbadeklub (De Blå Istapper) succesen fra 
sidste år og arrangere igen en dag for folk med 
hang til det kolde gys og en tur i Jels sø.
 
”Vi har simpelthen et helt fantastisk område 
hvor det er muligt at vinterbade i ferskvand. 
Som en af de få ferskvandssøer har Jels i 2015 
fået det blå flag”, udtaler styregruppen for Jels 
Vinterbadefestival 2017. 

På dagen er der (hvis vejret kræver det, og 
det håber vi) hugget hul i isen, tændt op i 
saunaerne. Som noget helt særligt fyrer vi 
op i »Gryderne« så du kan sidde og nyde 
den smukke udsigt over Jels sø under åben 
himmel.

Arrangementet starter kl. 14,00 og det er 
muligt at benytte varmtvandskar og saunaerne 
samt overvåget opsyn i søbadet frem til kl 
17,00.

I løbet af eftermiddagen serveres der en por-
tion suppe, et lille glas af kannibalens mixtur 
samt kaffe og kage til betalende vinterbade-
gæster. Billetterne til Jels Vinterbadefestival 
købes online, og sælges efter først til mølle 
princippet (købte billetter refunderes ikke). 

Deadline for billetsalg er den 
15. januar 2017.

For de gæster der har lyst, kan der sammen 
med badebilletten også købes aftensmad, 
hvor der er også mulighed for fælles hygge og 
nogen sjove timer sammen med andre 
vinterbadere ovenpå dagens strabadser. 
Køb din billet her: 

Priser:

Badebillet
-  Kannibalens vintersuppe 
-  Et glas af kannibalens mixtur
-  Kaffe og kage 
Pris pr. person: 175,00 DKK.

Badebillet og aftensmad 
-  Kannibalens vintersuppe
-  Et glas af kannibalens mixtur
-  Kaffe og kage
-  Kannibalens wokgryde 
-  Ost og knas
-  Fælles hygge (fra kl. 18,00) 
Pris pr. person: 325,00 DKK.

Ledsagerbillet til aften arrangement
-  Kannibalens Wok-gryde 
-  Ost og knas
-  Fælles hygge (fra kl. 18.00) 
Pris pr. ledsager: 175,00 DKK.

På dagen kan du købe poletter i indgangen, 
du kan veksle til kolde drikke og små skarpe 
i barvognen. (Du kan også bestille poletterne 
her..... 5 stk kr. 50,00. )

Festivalområdet
Der er fri adgang for publikum til at overvære 
løjerne.

Mød talstærkt op, der vil være mulighed 
for at købe varm suppe, kaffe, the og andre 
forfriskninger.

Sikkerhedsregler 
-  Du skal være fyldt 18 år 
-  Der er ingen adgang på badebroerne for  
 publikum 
-  Deltagelse er på eget ansvar 
-  Egen forplejning og drikke må ikke med 
 bringes på pladsen.

 »Fri dress code«

www.jels-if.dk/vinterbadefestival - www.facebook.com/De Blå Istapper, Jels Vinterbade klub


