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Nye åbningstider i saunaen fra på mandag: 
 kl. 6.00 – 12.00 og kl. 16.00 – 20.00 

 
Af høvding Knud Riedel 

 
Siden saunaen åbnede i mandags, har der været fin søgning af mange medlemmer, der 
har ønsket at afprøve nyanskaffelsen efter den lange ventetid. Og der er gennemgående  
stor tilfredshed med resultatet. Fra morgenholdet, der møder ind allerede kl.6.00, blev der 
udtrykt ønske om, at starttiden burde ændres til kl. 6.00, så det arbejdende folk kunne nå at 
bruge saunaen, inden pligten kalder. Et ønske, som Bestyrelsen hurtigt blev enige om at 
imødekomme, så fra mandag åbner vi kl. 6.00 ! 
 

Og naturligvis er der også indløbet ønske om sen åbning,  så vi udvider åbningstiden én 
time i begge ender. Der er således åbent  fra kl. 6.00 – 12.00 og igen fra kl. 16.00 – 20.00  - 
i alt 10 timer daglig – og vi kører helt frem til og med søndag d. 14. maj ! 

 
Vigtig information: Sådan fungerer og betjenes saunaen. 
 

I åbningstiden varmes saunaen automatisk op til en stand-by temperatur på 60*C. For at få 
temperaturen højere op, skal man trykke på knappen til højre for saunadøren, så den 
lyser grønt. Derefter stiger temperaturen ca. 1 grad pr. minut, så den vil hurtigt være oppe 
på ca. 70*C og fortsætter op til max. 85*C = driftstemperatur. Når denne er nået, går 
saunaen tilbage til stand-by stilling, indtil nogen igen trykker på knappen ! 
 
 Når du ankommer, skal du altså aktivere knappen, gå ned og bade, og når du kommer 
tilbage, er saunaen oppe på en behagelig temperatur. For at holde saunaen oppe på 
driftstemperaturen, skal du derefter løbende genaktivere den grønne knap -   ellers falder 
temperaturen ned til stand-by-stilling (=60*C). 
 
Ved denne programmering vil vi altså spare strøm i de perioder, hvor der ingen brugere er ! 
 
NB: Temperaturen i omklædningsrummet kan nå op på 25 -30*C, indtil vi får løst isolerings- 
problemet. Det kan modvirkes ved at lade alle 3 vinduer stå på klem (2 i omklædningen 
og 1 på toilettet). Ventilen mellem rummene er allerede blændet og der er isat en ny ventil i 
bagvæggen fra saunaen og ud til det fri – vi håber, det også hjælper til. 
 

Flot billedreportage fra dåb og dåbsfrokost på hjemmesiden. 
. 

 Næsten 100 tilskuere var mødt op for at se dåben og høre Niels´ sousafon i søndags. 
 Præmien for de bedste udklædninger gik til Pippi Langstrømpe og The Chippendale  
Se Peters omtale og sjove fotos på www.skodsborgvikingelaug.dk  
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