
 

NorVin – Nordhavn Vinterbaderklub 
 
Årsberetning 2020 -2021 
 
Skriftlig beretning: Jeppe Kerckhoffs, bestyrelsesmedlem  
 
Mundlig beretning: Mette Cederkvist, formand 
 
 
Slået tilbage til start  
 
Sidste års beretning bar overskriften ’To skridt frem og et tilbage’. Overskriften symboliserede de 
mange udfordringer, vi gennemgik med forsinkelser på anlæg, brand osv. På daværende tidspunkt 
havde vi dog ingen anelse om, at det skulle blive meget værre. Derfor trumfer overskriften på 
årets beretning - for et år med først coronanedlukning, dernæst med skrappe restriktioner, der 
blev efterfulgt af en et totalt nedbrud af anlægget grundet skadedyrs- og frostskader. Antallet af 
de åbne dage, som vi ønsker dem har været få og udfordringerne med at få genetableret 
funktionsdygtige faciliteter har trukket mange ressourcer. Vi blev med andre ord slået tilbage til 
start og måtte glæde os over, at vi trods alt har haft adgang til vandet via vores 
udendørsfaciliteter. Så selv om vi har en oplevelse af at være slået tilbage til start, så har vi fortsat 
kunne dyrke det kolde gys og det fællesskab der ligger omkring det. Faktisk gav det mindelser 
tilbage til 2016, hvor badning i havnen var forbudt og det eneste vi havde, var en betonkaj og et 
sort havnebassin. 
 
Sæsonåbning 1.oktober 
 
Sæsonen blev skudt i gang på behørig vis gennem en fælles arbejdsdag, hvor frivillige fra 
foreningerne gav saunaen en ordentlig omgang hovedrengøring, så vi blev klar til drift. Det var en 
god fælles oplevelse, hvor en pæn gruppe frivillige havde en hyggelig dag. Det var en god start på 
sæsonen. 
 
Opstarten var imidlertid noget anderledes end normal drift. Vi kunne åbne efter en sommer, hvor 
en stor del af landets aktiviteter var genåbnet. Betingelsen var restriktioner, som betød, at der kun 
måtte være 6, i saunaen og der skulle gennemføres ekstra rengøring dagligt mod normalt 3 gange 
om ugen. For at skabe plads til flest muligt, indførte vi tidsbegrænsning på maksimalt en halv time, 
og der blev senere arbejdet hen imod begrænsning til 15 minutter. Det var et forsøg på at fordele 
pladsen, så flest muligt kunne komme til. Herudover var der begrænsning på maksimalt 7 i 



omklædningen. Børn kunne følge med deres forældre i bestemte tidsrum, hvor vi vidste at 
kapaciteten kunne bære det. Der var i dagtimer på hverdage. Bestyrelsen gjorde på den måde en 
indsats for, at alle kunne få gavn af anlægget og arbejdede for at sprede aktiviteten og give plads 
til flere. Vi glæder os over, at det gik overraskende smertefrit. Medlemmerne fordelte sig pænt og 
tog generelt udfordringerne med godt humør. Det er sandsynligt, at mange - grundet restriktioner 
- og bekymring for smitterisikoen, valgte at blive væk. Men til alle dem, der kom på anlægget, skal 
lyde en særlig tak for at vise hensyn til hinanden og få det hele til at glide. Det er god klubånd! 

Vi blev kun ramt af få smittetilfælde. Også i denne situation var medlemmerne flinke til at give 
besked til klubben. Vi valgte (grundet GDPR under fuld anonymitet), at orientere offentligt om, at 
alle, som havde været på anlægget i bestemte tidsrum, potentielt kunne have været i nærheden af 
en smittet. Det har givet mulighed for at tage de nødvendige forholdsregler. Vores konklusion har 
været, at et godt miks af selvdisciplin, fornuftig adfærd og agtpågivenhed fra klubbens side har 
gjort, at vi undgik større smittespredning. 
 
Så udover restriktioner og begrænsninger, så havde vi i efteråret 2020 en periode, hvor vi, efter 
tilvænning, havde en følelse af normal drift.    
 
En positiv ting i vinter (december) var ankomsten af dyppezonen, som blev placeret ved Sandkaj. 
Dyppezonen er en flydende platform, med bænke hele vejen rundt og vandadgang med fast bund i 
midten. En sikker og tryg adgang for eksempelvis nye vinterbadere – og så er zonen jo et åbent 
tilbud til alle – også ikke medlemmer. Dyppezonen var et godt supplement til vores faciliteter og vi 
vil i den anledning gerne fremhæve det positive samarbejde vi har mellem foreningerne, 
grundejerforening og Københavns Kommune, som ejer den, og har givet os tilbuddet. Den type 
samarbejde giver muligheden for at få skabt rammen om gode oplevelser for vores medlemmer og 
andre. Dyppezonen har inspireret til, at vi nu arbejder på at få en zone, som er endnu større. 
 
Nedlukning  
 
Men lige da det gik så godt, så gik det den forkert vej med smittetrykket i Dannmark og den 
8.december lukkede vi ned for aktiviteterne i forbindelse med nedlukningen af landet.  Herefter 
har der været lukket hele vejen frem til nu, hvor sæsonen er slut. 
 
Men, som tidligere nævnt, var der fortsat åbent på anlæggets udendørs faciliteter, og mange 
valgte at fortsætte badningen med afstand og hensyn til hinanden. Primo februar fik vi endda 
følelsen af for alvor at vinterbade, da der i en kort periode kom is på vandet. Udendørsbruseren 
virkede og vi fik i denne periode også en udendørs taphane til drikkevand. Det var en periode, hvor 
vi måtte minde hinanden om, at vi jo trods alt er en vinterbaderklub og ikke en saunaklub. Det var 
en stor glæde at opleve den gode stemning, der var på anlægget – til trods for omstændighederne 
omkring os. Det, at vores primære aktivitet kunne fastholdes trods nedlukningen, betød, at vi har 



fastholdt vores momentum og endda har været et godt tilbud til medlemmerne i en ellers trist tid.   
 
Problemer og nyt vedrørende anlægget 
 
Sæsonen blev præget af en del udfordringer på anlægget. 
 
Varmtvandskapaciteten er utilstrækkelig, og det er noget vi meget gerne vil have optimeret, da 
det er uholdbart, at det varme vand er brugt allerede en time efter morgenåbning. 
 
Armaturerne på bruserne var lavet af for dårlig kvalitet og var ikke egnet til så kraftig brug, og 
derfor gik de hurtigt i stykker. Det er et punkt, som skal rettes i forbindelse med kommende 
restaurering. 
 
Der var udfordringer med blæst og regn i herreomklædningen ved bestemte vindretninger. Dette 
blev dog løst allerede i december under nedlukningen. 
 
Der var udfordringer med kulde i forrummet til sauna, hvilket betød, at der meget hurtigt mistede 
varme i saunaen ved trafik ind og ud.  
 
Der har også været problemer med skridsikring på platformen. Der blev etableret en midlertidig 
løsning, der nu skal udbredes til hele platformen. 
 
Skabslågerne i omklædningerne fungerede ikke og satte sig fast. Nu har vi fået funktionelle låger. 
 
I løbet af efteråret opstod der kloakproblemer, som førte oversvømmelser, der blev udbedret 
løbende. Men så kom frosten, og efter den havde sluppet, blev det konstateret, at flere 
vandinstallationer var ødelagt, da eltracingen var gået i stykker. Elinstallationer, som skulle holde 
det frostfrit, var simpelthen, viste det sig, gnavet over af skadedyr med sprængning af vandrør til 
følge. Det var et totalt sammenbrud.  
 
Situationen er derfor nu, at der skal ske totalrenovering af kloakker, vandrør, elinstallationer samt 
skadedyrssikring af hele platformen. Herudover skal der etableres isolering af forrum til saunaen 
og isolering af omklædningsfaciliteter, så alt kan bruges om vinteren. Det er en større proces. 
Kommunen arbejder på sagen, og vi afventer i skrivende stund en plan. 
 
Der kigges også på flere og bedre trapper til vandadgang og glas i døren til saunaen, så man kan se 
ind og ud. Det vil modvirke antallet af unødige åbninger af døren. Derudover glæder vi os til at få 
lys i vandet, så man kan se i mørket og få en anden oplevelse end sort vand. Endvidere etableres 
der svømmebaner på vestsiden af anlægget, hvilket udvider svømmearealet. 
 



Endelig vil vi gerne fremhæve ’Projekt bænke’, som en meget positiv ting. Der manglede bænke på 
anlægget, og det blev løst, da frivillige kræfter i februar gik sammen om at tømre nye flotte bænke 
sammen, så der er rigelig kapacitet udendørs. Faktisk var resultatet så flot, at nogen spurgte, om 
de kunne købe nogle eksemplarer. Vi må derfor konkludere, at arbejdet er godt udført. Det var 
også et eksempel på godt samarbejde - en havde maskiner, – en kunne skaffe træ og flere med 
håndværkersnilde kunne bidrage med at kopiere de oprindelige bænke. I alt 7 deltog. Det var 
hyggeligt og der blev hygget med kaffe og brød. Det var et hyggeligt arrangement på tværs af 
klubber. Den slags vil vi gerne have mere af. 
 
Aktiviteter 
 
Otte Yogahold med ti tilmeldte startede i efteråret og fortsatte frem til nedlukning. De fem er 
blevet gennemført efter genåbningen. Yoga er ikke en kerneaktivitet, men vi har valgt at 
understøtte denne aktivitet, fordi vi har organisationen og musklerne, men på sigt prøver vi at 
understøtte, at det videreføres i sit eget regi.  
 
Foredraget ’Fra vinterbadning til VM i Issvømning var et inspirationsforedrag med Mette B.L. 
Thomsen (iceswimmer.com), som blev afholdt ultimo november i Big Bio, Nordhavn med 
deltagelse 50 personer. Foredraget handlede om, at alle kan være med til vinterbadning og skulle 
følges op af et mere praksisanvisende foredrag, som desværre blev forhindret grundet 
nedlukningen. 
 
Den 13.december på Luciadagen, havde ildsjæle arrangeret luciasvømning, hvor 10-12 personer 
svømmede med lys og musik i havnen. Det var en smuk og stemningsfuld aften uden vind og et 
direkte resultat af initiativ fra et par lokale ildsjæle i Copenwater / NorVin. Vi har i bestyrelsen 
besluttet, at NorVin næste år understøtter at få det løftet.    
 
Mindfulness og badning er et andet initiativ drevet af enkeltmedlemmerne Mette (Højfeldt) og 
Mette (M. Bruun). Der blev badet og lavet forskellige øvelser i foreningshuset mv. Vi ser det som, 
et rigtig godt initiativ og eksempel på, hvor nemt det egentlig er at sætte ting i gang, når nogen har 
en god ide. Det er vores opfattelse, at denne type initiativer, som er drevet af medlemmerne har 
stor værdi, fordi de typisk har et stort ejerskab og engagement, som er en god driver. Bestyrelsen 
ser i den forbindelse en vigtig opgave i at yde støtte og backup.  
 
Endelig var der planlagt en række af de elskede teltsaunaarrangementer, men alt blev desværre 
lagt ned grundet smittefaren. 
 
Fremtidsdrømme 
 
Bestyrelsen ser det som en bunden opgave fortsat at udvikle klubben. Et meget konkret eksempel 



er arbejdet for at skaffe mere saunakapacitet til NorVins medlemmer i selve Aarhusgadekvarteret. 
Det er vigtigt, synes vi, fordi vi har 2000 sauna medlemmer og 1400 på venteliste (400 i øvrige 
foreninger). Kapacitet er derfor på vise tidspunkter under pres - typisk om morgenen mellem 6.30 
– 8.30, på vejrmæssigt gode dage også om eftermiddagen og i weekender hele dagen. Den lange 
ventelistetid på for tiden op til seks år betyder, at vi ønsker at udvide eksklusivt for NorVins 
medlemmer. Det skal dog nævnes, at der fortsat ikke er begrænsninger på de røde armbånd, som 
giver adgang eksklusiv sauna.   
 
Efter at være slået tilbage til start, drømmer vi om en helt normal sæsonåbning, hvor vi kan lægge 
coronarestriktionerne bag os og fokusere på at nyde det kolde vand, sauna, gode omklædnings- og 
badefaciliteter samt hyggeligt klubliv. 
 
 
 

 


