



Årsberetning for Vinterbadernetværket  2020-2021 

Sidste sæson var midt i en Coronatid. Vi måtte på alle måder enten  improvisere os 
igennem sidste vinters tilbud - eller aflyse!

Der var absolut ingen forudsigelighed!

Og så skulle man jo tro, at dét kunne lægge os ned!

Men nej…aldrig har fokus på sundhed gennem frisk luft, wellnes i naturen og kolde gys 
været større. 


Samtidig havde jeg indtrykket af, at de daglige gys for mange udgjorde 
omdrejningspunktet for et helt særligt fællesskab, fordi: 

At mødes på bro eller strand med respekt for afstandsreglerne var måske det eller de 
ansigter man så, smilede til og hilste på i en hverdag, der var fyldt med isolation og 
hjemmearbejdspladser.


Medlemstallet fra den 1. oktober sidste år til 30. september i år steg med 49 medlemmer 
…og indenfor de sidste 3 uger er flere kommet til. Da sidste sæson sluttede var 
medlemstallet 120.

Imponerende!


Aktiviteter: 

Da vi indledte sidste års sæson med den traditionelle fuldmånebadning i Stubbekøbing 
var forsamlingsloftet på 50 personer. Sammenlignet med tidligere års fremmøde blev vi 
derfor mere end overvældet af et fremmøde, hvor én af bestyrelsens medlemmer så sig 
nødsaget til at bremse badere på vej ud - fordi vi havde passeret denne grænse.

Det var vildt!
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På sidste års generalforsamling udvidede vi antallet af bestyrelsesmedlemmer med 2 
personer.  

Og det har vi rigtig gode erfaringer med. Vi dækker bredere lokalt og med 9 aktive 
medlemmer af bestyrelsen, hvoraf de 2 er suppleanter, flyder det med god energi og 
mange ideer. Det var en god beslutning - og stor tak til alle jer!


Belært af måneskinsarrangementet blev sidste års fælles vinterbaderarrangementer 

KUN afholdt fra strand. Vi ville ikke risikere endnu engang, at samle for mange 
mennesker på en bro.

Sauna arrangementer kom overhovedet ikke på tale. Ingen kunne forstille sig at sidde 
skulder ved skulder i en lille og opvarmet sauna.


I oktober og november afholdt vi derfor vores fælles vinterbaderarrangementer i 

henholdsvis Marielyst og Ulslev Strand. 
Konceptet om at medbringe lidt tørt og vådt til fælles fortæring fik et lille tvist: Alle måtte 
medbringe til egen fortæring og holde sig på behørig afstand af hinanden.


Vintersolhvervsbadning blev flyttet fra Gedser til Hesnæs. 
Der var jo hverken fest og musik på Marinestationen i Gedser eller alle vores glade 
‘Seehunde fra Rostock’ - da de jo ikke måtte komme på besøg i Danmark.

I stedet fordelte vi os på stranden nedenfor skoven ved Hesnæs. Set udefra lignede det 
næsten en almindelig sommerdag med badegæster - fordelt med god afstand på 
stranden. En speciel, men absolut god oplevelse - og frem for alt - vintersolhvervet blev 
fejret!


Nytårskuren i Gåbense og Skagen Vinterbaderfestival er der ikke andet at sige om, 

end at de endte som  aflysninger af nogle ellers meget kærkomne arrangementer - Vi 

håber at kunne tage revanche i denne sæson med begge dele!


Vi troede, at vi kunne ‘arrangere os’ ud af et fælles gys i januar måned fra stranden i 

Bøtø, men tvivlen drev mig til at undersøge det nærmere efter at en flok badere omkring 
en sø i Roskilde havde modtaget nogle klækkelige bøder. Den risiko ville vi ikke risikere at 
pålægge vores medlemmer. 
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Det endte med en klar melding fra politiet om, at vores tolkning af reglerne ikke kunne 
holde i retten!


I stedet lavede vi på den samme dag - helt i trit med tiden trend - et Fælles Gys Hver For 

Sig, hvor det strømmede ind med billeder af vinterbadning fra hele Guldborgsund 

kommune. Det kom der en rigtig stor og flot plakat ud af - som blev afleveret på 

Rådhuset i Nykøbing til politikerne, med et følgebrev om vores forventninger til dem i 
forhold til at facilitere vinterbadning og som en lille erindring om at fortsætte udviklingen 
af saunaer og broer, når situationen igen tillod det!


Det sidste Fælles Gys blev afholdt i marts fra Bøtø strand  - forsamlingsloftet på 25 
gjorde det muligt at lave et arrangement …men med tilmelding for at sikre at vi kunne 
overholde forsamlingsloftet.


Årets tema 

Foreningens hovedfokus har helt sikkert været rettet imod faciliteterne for vinterbadere 

i Nykøbing F.  

Eller rettere: manglen på samme! 
Sæsonen bar præg af korrespondancer, breve, artikler, læserbreve, møder, aktiviteter der 
med forskellige vinkler satte Nykøbings manglende faciliteter på dagordenen.


Eksempelvis deltog Vinterbadernetværket i Ren Natur kampagnen. Den 6. juni gik et 
hold vinterbadere rundt i Nykøbing og samlede skrald…og jeg kan hilse og sige, at der 
bliver smidt mange skodder i Nykøbing! 

Formålet var at ‘indkassere’ 3000 kr. fra Ren Natur, som blev øremærket til at promovere 
og gøre opmærksom på behovet for   vinterbaderfaciliteter i Nykøbing F. 


Derudover har der været 2 optællinger af badere fra Nordre Bådelaugs private bro:

Ved begge optællinger, nåede man frem til at ca. 200 personer benyttede broen - på 

begge optællingsdagene!


I forlængelse af alt det, der er passeret omkring broen i Nykøbing, er det værd at 

bemærke at vi er dybt taknemmelige for det samarbejde vi har og hele tiden har haft 

med Nordre Bådelaug. De har lagt bro og ryg til mangt og meget i denne sæson. 
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Dels fordi ikke alle er bekendte med at det er en privat bro - og derfor ikke har kunnet 

finde ud af at opføre sig som gæster og dels fordi de i virkeligheden har ‘løftet 

muligheden for at vinterbade i Nykøbing’, da Guldborgsund kommune har ‘hængt i 
bremsen’ i forhold til de prøver og bevillinger, der har været undskyldningen for, at man 
gennem flere år stadig ikke har kunnet imødekomme behovet for at bade fra Nykøbing - 
og det til trods for at Nykøbing har kommunens største opland af badere!


Jeg har været og er i løbende kontakt med Guldborgsund kommune omkring 
udviklingen af badefaciliteter i Nykøbing - og som den optimist jeg fortsat er, er jeg ret 
sikker på at formandsberetningen til vores næste generalforsamling kan levere bedre 
toner på dette felt!


Sidste sæson har også markeret sig lidt anderledes i forhold til afgrænsning. Den er 

aldrig rigtig sluttet. Der har løbende - hen over sommeren - været henvendelser og 
tilmeldinger. 


Så jeg ved ikke om aktivitetsdagen i anlægget i Stubbekøbing den 22. august hører til den 
nye sæson eller denne, som beretningen omhandler!

Samtidig med aktivitetsdagen afholdt Danmarks Naturfrednings forening en ‘Hop i Havet’ 
dag over det ganske land - og vi deltog fra broen i Stubbekøbing. 


Jeg vil slutte min beretning her med en stor tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde, 
masser af opbakning og inspiration. Og også en tak til alle jer, der i årets løb har stillet op 
til vores arrangementer og deltaget i og med at sætte vinterbadningen i vores kommune 
på dagordenen.


Mange hilsner fra Ann
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