Sakskøbing d. 5.2.19
Besøg i Rostock 1.3. februar 2019
10. Warnemünder Wintervergnügen

Fire medlemmer af Vinterbadernetværket i Guldborgsund tog imod invitationen fra Rostocker
Seehunde til at deltage i 10. Warnemünder Wintervergnügen 01.02.-03.02.19.
Turen dertil foregik med Scandlines-færgen Gedser-Rostock og retur. Boardingkort vedhæftet.
Ved færgen blev vi hentet af et medlem fra Rostocker Seehunde.
Fredag eftermiddag fælles bad i Østersøen og efterfølgende indvielse af den mobile strandsauna.
Overnatning på et nærliggende hotel for egen regning.
Lørdag middag tager fra torvet ved Fyrtårnet og direkte sending i den lokale radio, Antenne MV.
Derefter optog af alle vinterbadere til Ostseebad langs strandpromenaden. Her var der
omklædning til badetøj og diverse mere eller mindre vinterbadegnede kostumer, kreativiteten er
stor blandt Rostocker Seehunde!
Alle vinterbadere gik herefter i den friske Østersø – vandtemperaturen blev målt til 4 grader, dvs.
varmere end luften. De mange tilskuere på stranden stod frysende tilbage på stranden bagefter,
hvorimod alle vinterbadere kunne gå op i Ostseebad og lune sig i de forskellige saunaer eller tage
en svømmetur i bassinet med opvarmet havvand eller et af de almindelige svømmebassiner.
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Som det delvist fremgår af de vedhæftede fotos er vinterbadning blot en del af de mange
vinteraktiviteter i løbet af weekenden. Der er fx kamelridning og ridning på islandske heste på
stranden, dykkerne sørger dels for vinterbadernes sikkerhed, dels for at dygtiggøre sig ved
dykning efter en skatkiste på dybere vand, dragebyggerne viser deres flotte drager, de frivillige
brandmænd sørger for bål og bålhygge på stranden og der er opstillet telt hvor der er musik og
fest, foruden alle de handlende med boder med alt fra huer til pølser og Glühwein.
Søndag formiddag var der Katerbaden (”Tømmermandsbadning”) efter festen lørdag aften, igen på
stranden foran Fyrtårnet og med efterfølgende opvarmning i strandsaunaen.
Herefter gik turen tilbage til Oberseehafen og med færgen til Gedser.

Vi er inviteret med til Abbaden og sæsonafslutning den sidste weekend i april – om det bliver en
realitet er endnu uvist.

