Årsberetning for Vinterbadernetværket 2019-2020
Vores sidste sæson skriver sit helt eget kapitel! Det var året, hvor der
var rigtig meget tryk på og mange aktiviteter...indtil alt k en brat
afslutning..p.g.a. Corona!
Aktiviteter:
Vi indledte sidste års sæson med den traditionelle fuldmånebadning i
Stubbekøbing...på en lidt regnfuld dag. Fremmødte var i en
størrelsesorden på omkring 20 personer og med os havde vi vores
medbragte godter til ganen - vådt og tørt - som vi rundhåndet fordelte
hinanden imellem.
Generalforsamlingen forløb uden knaster og vi kom hurtigt ind i den
vante gænge med vores ‘sidste søndag i måneden fælles gys’, som
blev stilfærdig indledt ved Norde Bådelaug.
Jeg husker, at Hannah Karina kom forbi med sit camera for at tage et
par billeder m.h.p. at promovere vinterbadningens glæder.
Det næste arrangement fandt sted i Guldborg. Vi k lov til at nyde et
godt gys efterfulgt af masser af gus i den nye sauna. Stort fremmøde
og ne forhold, hvor vi kunne klæde om i pavillonen og havde rig
mulighed for at veksle mellem gys og gus.
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Siden fulgte Vintersolhverv ved Marinestationen i Gedser. Større end
nogensinde. Over 50 Rostocker Seehunde mødte op. Noget forsinket og slet ikke noget vi forestillede os, at vi skulle tage højde for...fra tysk
side!
Imens gik alt for mange danske vinterbadere rundt og ventede...for
DroneRune havde meldt sin ankomst og så frem til at et 50+ antal
vinterbadere ville gå i det brusende hav på én og samme gang, så han
kunne få nogle fede billeder. Den slags disciplin blev det ikke til! Det
blev en gang spredt fægtning; men ikke mindre underholdende. Den
eneste sku ede deltager har nok været DroneRune, der sammen med
sin makker var taget fra Vesterbro til Gedser for at få nogle forrygende
billeder i kassen. Det k han også...men nok ikke helt, som han havde
tænkt!
Efterfølgende var der underholdning på Marinestationen, hvor John
Brædder igen bidrog med rosende ord til Vinterbadernetværket - for vi
har om nogen skabt gode relationer til vores tyske naboer.
Arrangementet blev afsluttet på Havnekroen, som var pakket med glade
vinterbadere.
Vi havde en også en rigtig god og meget blæsende start med vores
nytårskur i Gåbense. Fint fremmøde, bobler og bidende kulde! Hanne
og Arne sørgede endnu engang for ly i klublokalerne på havnen,
saunaen spyede rigeligt med varme...så dem, der dristede sig til et koldt
gys kunne få varmen tilbage i kroppen. Både vindstyrke og vandstand
gav sine udfordringer!
Vi deltog også i år i Skagen Vinterbaderfestival. 7 medlemmer, der tog
den lange tur nordpå. Alt var ‘ganske som det plejer’...super godt! Vi
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blev vel modtaget hos Orla, morgenernes svømme- og suppeture var
perfekte....og vi fik rigtig mange kilometer i benene!
I et samarbejde med - og et tilskud fra - DGI skulle vi have haft 2 ekstra
events...udover vores ‘sidste søndag i måneden’ arrangementer! Det
blev dog kun til én - inden Coronarestriktionerne satte ind.
Målet for arrangementerne var at fremme og undersøge muligheder for,
at Stubbekøbing og Nykøbing kunne komme med på ‘sauna landkortet’.
Det blev et særdeles vellykket sauna arrangement i et samarbejde med
og ved Roklubben i Stubbekøbing. Mange fik det kolde gys og der var
fuld tryk på både roklubbens sauna og den rullende sauna. Samtidig
lavede vi en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor 39 ud af 40
besvarelser tilkendegav interesse for at få en sauna med brugerbetaling
til Stubbekøbing. Og vi samlede ikke mindre end 21 mailadresser
sammen fra folk, der enten ønskede at følge med i etablering af en
sauna i Stubbekøbing eller ville medvirke til at føre initiativet ud i livet.
Det sidste fællesgys fandt sted ved Sortsø Strand, hvor der efter gyset
var fyret op i saunaen, og hvor man kunne ‘køle ned’ med haveslangen.
Bestyrelsen blev hængende bagefter, hvor vi afholdt sæsonens sidste
bestyrelsesmøde - stadig i forvisning om de forestående arrangementer.
Det blev i stedet for til aflysninger!
Aflysninger
•

Nordre Bådelaug arrangementet, som skulle have været en event
identisk med den vi afholdt i Stubbekøbing.

•

Vinterbadernetværkets sidste fællesarrangement i Hesnæs.
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•

Store Vinterbadedag i Guldborgsund kommune den 4. april.

Repræsentation:
Så har vi haft lidt repræsentation i årets løb:
2 nye saunaer kom i brug i januar i år og ved begge lejligheder var
Vinterbadernetværket repræsenteret med en lykønskning og en lille
opmærksomhed...først ved indvielsen af pavillonen i Guldborg og siden
saunaen i Gedser.
Én af vores medlemmer, Henrik Langballe gennemførte 400 m.
brystsvømning og vandt en sølvmedalje i Danmarksmesterskaber i
vintersvømning i Gilleleje! Det var bare så cool...at det måtte vi kvittere
med en havtaske...som han fik overrakt ved saunaeventet i
Stubbekøbing.
Hanne og Arne sikrede at Vinterbadernetværket var repræsenteret dette
års verdensmesterskaber i vinterbadersvømning i Bled i Slovenien.
Tak til alle jer, der har repræsenteret Vinterbadernetværket. Det kommer
os alle til gode!
I Coronaens tegn
I Coronaens tegn er der mange har fået øjnene op for
vinterbadning...glæden og fællesskabet og gysets gunstige virkninger både som et fysik og et socialt boost! En aktivitet, hvor man kan være
sammen hver for sig! Jeg erindrer nogle billeder fra Nordre Bådelaug
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med ‘after-gys’, hvor vinterbaderne ‘pælesidder’ på badebroen og ser så
veltilpasse ud!
Normalt har tiden mellem 2 sæsoner været stille. Ferietid. Ikke i år!
Vores medlemstal er vokset støt henover sommeren og er større end
nogensinde. Før var det saunaer, der skulle tiltrække. Det er kommet lidt
i baggrunden. Nu er det muligheden for at gøre noget godt for sig selv et boost fra morgenstunden samtidig med at man kunne møde andre
mennesker, på et tidspunkt, hvor nedlukningen sendt mange i en
ufrivillig isolation.
På saunafronten:
Selvom saunaoplevelsen er kommet til at stå lidt i baggrunden er den på
ingen måde glemt eller skrinlagt!
Tværtimod!
I dette kalenderår har Vinterbadernetværket været aktivt både i forhold
til det store projekt i Nykøbing, hvor man planlægger at lave et
havnebad i lighed med eksempelvis Havnebadet i Odense og vores
oprindelige ønsker om at skabe gode sauna og vinterbaderfaciliteter for
vinterbadere i hele Guldborgsund.
I sidstnævnte sammenhæng har det været mig magtpåliggende at
sikre, at de gode vinterbadermiljøer, der er under opbygning i hele
Guldborgsund kommune bliver sikret og varetaget og ikke drukner i et
stort projekt ved Slotsbryggen. Kort sagt...at udviklingen sikrer et ‘bådeog’ og ikke et enten-eller. Jeg oplevede, at der var stor forståelse for det!
I forlængelse af disse møder, fik jeg samtidig muligheden for at
præsentere vores ønsker og behov på et mere generelt plan...og blev
faktisk på den baggrund bedt om, at fremsende en ansøgning.
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Sammen med de arkitekter, vi havde indledt et samarbejde med i
forbindelse med vores saunaevent i Stubbekøbing fik vi ‘strikket’ og
afsendt en god ansøgning.
Så p.t. er vores ansøgning om sauna i Stubbekøbing, Marielyst og
Nykøbing F ‘i spil’. Hvor langt den er kommet og hvad fremtiden byder
på, ved jeg ikke. Men jeg synes, at både viljen og interessen for at
styrke og forbedre forudsætninger for vinterbadere er tilstede og i spil.
Kommunens ønske om at gøre Guldborgsund til vinterbaderdestination
nr. 1 sammen med danskernes stigende interesse for, hvad vi kan byde
på indenfor vores egne grænser har helt sikkert en positiv afsmitning på
vores fremtidige muligheder...og det skal vi glæde os over!
Med dette sidste udsagn afslutter jeg denne årsberetning.
Ann Dasseville
Formand for Vinterbadernetværket i Guldborgsund
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