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- Tålmodighed er en dyd 

 

Endnu en gang afgiver vi beretning på baggrund af et år fyldt med udfordringer med fortsatte 

coronabegrænsninger, et nedlukket anlæg og omfattende renovering. Det er viljen til klubsammenhold, og 

medlemmernes vedholdende brug af vandet samt støtte – særligt fra Nordhavn IF, Grundejerforening men 

også fra By og Havn samt Københavns Kommune - som har muliggjort midlertidige saunaer og adgange til 

platform og foreningshus. Vi kan ikke lade være med at tænke, at når vi kan holde sammen på klubben 

under så svære omstændigheder, så kan vi klare rigtigt meget sammen.  

  

Sommer med ny dyppezone 

 

Sommeren 2021 var præget af den nye dyppezone. Vi var heldige at få et alternativ til den første lille 

dyppezone – nemlig den nuværende noget større platform. Den medvirkede til, at flere fik tryg adgang til 

vandet i dyppezonen med bund, og særligt kunne vi se, at den appellerede til børnefamilierne. Det havde 

en positiv effekt på Sandkaj, for tilstedeværelsen af børn viste sig at give en mere blandet sammensætning 

af besøgende, og det havde en tendens til at sprede festlignende aktiviteter. Det er en vigtig observation, 

som vi kan bruge positivt i vores videre arbejde. 

Sensommer 

Til trods for skader på vores faciliteter – herunder vandforsyning, så lykkes det os i sensommeren at 

fastholde en åben omklædning og adgang til at bade fra platformen. Det gav en oplevelse af at være i de 

vante rammer og platformen kunne understøtte mødet mellem medlemmerne – ikke mindst de mange, 

som netop på denne tid af året går i gang med at opbygge deres baderutiner mhb. på at fortsætte, når 

vejret bliver koldere. 

 

Efterår og sæsonstart med forhindringer 

 

Da efteråret satte ind, og vi normalt ville stå overfor en opstart af sæsonen, var oplevelsen i år noget 

frustrerende. De omfattende skader på anlægget nødvendiggjorde nemlig en total nedlukning af anlægget 

fra oktober for at give plads til en omfattende renovering. Og skaderne var virkelig omfattende. Kabler var 

gnavet over af skadedyr, hvilket havde ført til frostsprængning af vandrør. Derudover stod det på det 

tidspunkt også klart, at vandkapacitet mv var underdimensioneret i forhold til antallet af brugere. 

Skadernes omfang var vurderet tidligere på året, og nu skulle der lukkes ned. Det gav meget arbejde for 

bestyrelsen, da vi ønskede at sikre en tålelig midlertidig løsning i overgangsfasen. 

 

Der var en del forhandling frem og tilbage i denne periode. Der var særligt et stort ønske om at kunne 

bruge foreningshuset i lukkeperioden. Heldigvis lykkes det Nordhavn IF at få forhandlet en tålelig løsning, 

hvor vi fik en alternativ adgang til øen og dermed mulighed for at bruge fælleslokalet. Nordhavn IF fik også 

sikret aftaler om mobilsaunaer på Göteborg Plads – en lejesauna (vi betalte for) og én kommunebetalt 

sauna. Trods de problematiske omstændigheder og udfordringerne med at blive enige på tværs af mange 

forskellige interessenter, så lykkedes det at finde løsninger, der kunne bære os igennem. 

 

 



Klondikeby som kontrast til det pæne Nordhavn 

 

Vi kom i gang med de mobile saunaer, men der var mange der savnede omklædningsfaciliteter. Da den lille 

af saunaerne viste sig at være både dyr og dårlig fungerende, endte vi med at lave den lille sauna om til et 

omklædningsrum. Vi skylder i den forbindelse en stor tak til grundejerforeningen som har givet lov til, at vi 

har kunnet have de knap så kønne saunaer stående. Mobiltoiletter fra kommune / By og Havn sikrede, at vi 

havde toiletter. Der var dog en kort afbrydelse, men både grundejerforening og Nordhavn IF fik overbevist 

om, at det ikke var OK at fjerne toiletvognen. 

Vi har næsten dårlig samvittighed over at have sammenklunset en klondikeby – bestående af 

containersauna, tøndesauna og toiletvogne. Det har ikke været det kønneste syn på den ellers så fine 

Göteborg Plads, men det har gjort, at vi har bevaret attraktive muligheder for medlemmerne af 

foreningerne i perioden med renovering. 

 

Aktiviteter i fokus 

 

Til trods for de mange udfordringer, har vi gjort, hvad vi kunne, for at fastholde et rimeligt niveau af 

aktiviteter, og det er trods corona og nedlukninger lykkedes – synes vi. Det skal siges, at vi ofte taler om, at 

vi jo netop primært er en idrætsklub med et ønske om at lægge vægt på aktiviteterne og det sportslige. Det 

kan desværre nogle gange glide lidt i baggrunden, når der tales så meget om de fysiske faciliteter.  

 

Allerede i August måned deltog vi med en aktivitet i forbindelse med Kulturhavnsfestivalen. Vores 

motivation for at deltage var dels at vise og fortælle om vores aktivitet som vinterbadeklub, men også at 

bidrage til at skabe aktivitet og fællesskab i bydelen. Rammerne var det nye færdiggjorte område på 

Oceankaj, hvor der i dagens anledning var opstillet en mobilsauna, et bassin med isvand og etableret en 

midlertidig badezone. Ca. 100 besøgende var i vandet og gennem saunaen. Eventet var åbent for alle, både 

medlemmer og ikke-medlemmer. Der var stor glæde og en rigtig god stemning, der inspirerede flere, som 

ikke have planlagt en badetur, til alligevel at hoppe i vandet.  

 

Der har været 4 – 5 hold yoga, som har kørt hele vinteren. Yogaen kører som sin egen aktivitet under 

NorVin og har samlet et fast hold af deltagere. Godt at vi kunne bruge foreningshuset og tak for 

opbakningen til både de deltagende medlemmer, arrangører og instruktører. 

 

En stor succes, vi gerne vil fremhæve, var luciasvømningen den 13.december, som blev kombineret med et 

børneløb på kajen arrangeret af Søspejderne i Nordhavn og Nordhavn IF. Der var virkelig gang i den i 

mørket på kajen. Søspejderne stod fakkelvagt på badebroen, mens de seje luciasvømmere tog livtag med 

det sorte og iskolde vand iført lys – i hele 15 minutter. Aftenen var stille og klar, der var proppet med 

mennesker på Sandkaj - og det kunne næsten ikke blive mere stemningsfuldt, da lyden af live sang fra en 

operasanger fyldte øregangene. Der blev toppet op med servering af gløgg og æbleskiver. Det er aftner som 

denne, som bestyrker vores ambition om at skabe flere aktiviteter, som kan samle os. Rammerne er 

fantastiske og vi har masser af aktive medlemmer, som er fulde af gode ideer. (Stor tak til Susan Vinzents) 

 

Der var også planlagt det traditionsrige nytårsdyp, men igen blev vi ramt af en coronabølge og restriktioner, 

som gjorde det umuligt at gennemføre. Heldigvis skulle det vise sig at være pandemiens sidste 

krampetrækninger, men ikke desto mindre ærgerligt, at vi ikke kunne fejre nytåret sammen. 

 

Til gengæld kunne vi den 16. februar gennemføre Fuldmånedyp, hvor en mindre gruppe deltog. Så var vi i 

gang igen! I NorVin opfatter vi det som en succes, når vi lykkes med at samle mennesker. Antallet af 

deltagere er som udgangspunkt ikke det vigtigste, men det er derimod følelsen af fællesskab, og at 



deltagerne går der fra med en uforglemmelig oplevelse.    

 

Fastelavn var et andet godt eksempel på, hvad vi kan, når vi realiserer de gode ideer til aktiviteter. På en 

stille dag i bragende solskin kunne man i slutningen af februar se det usædvanlige syn – to fastelavnstønder 

spændt ud over bassinet mellem foreningshus og Sandkaj. En gruppe modige tøndeslagere – nogle med 

udklædning, måtte tage runde efter runde i vandet – indtil vi fik banket tønderne ned, og der kunne kåres 

kattedronning og kattekonge. Der var også på denne dag servering af gode sager på kajen, og solskinsvejret 

betød, at Sandkaj var proppet med mere end 100 mennesker, som jublende fulgte med i galningenes 

vandgang med køller. Det var som at opleve et amfiteater – ja vores område kan noget, og der er altid stor 

interesse fra de mange besøgende i området for at følge med i de ting vi finder på.    

 

En anden stor succes var arrangementet Bobler og Gopler, som blev afholdt den 9.marts i BigBio med 90 

deltagere. Mange medlemmer taler om de hyppige besøg af brandmænd og andre gopler i bassinet, og det 

blev vi da som klub naturligvis nødt til at gøre noget ved. Derfor inviterede vi en havbiolog fra 

Øresundsakvariet i Helsingør, som gav en inspirerende indføring i goplernes liv og karakteristika. 

Arrangementet blev rundet af med skønne bobler i foyeren til BigBio, hvor medlemmer kunne udveksle 

erfaringer og heltemodige beretninger om deres iskolde livtag med goplerne.    

 

Vi får så utrolig meget energi til det videre arbejde, når vi lykkes med disse arrangementer. Derfor er det 

også noget, som vi vil lægge meget mere vægt på i den kommende periode.  

 

Ny facilitet 

 

Bestyrelsen har i løbet af det seneste år arbejdet med ideen om at udvide vores kapacitet med et nyt 

anlæg.   

 

Vi har haft arkitekt på og har fået udarbejdet et foreløbigt udkast som blev præsenteret på 

generalforsamlingen. Vi har i processen haft møder med grundejerforening og vurderet eventuel påvirkning 

for naboer gennem visualiseringer fra alle sturelejligheder.   

 

I oktober / november afholdt vi så aftenmøder, hvor et antal medlemmer deltog og kom med input. Barren 

var sat højt og alt er umiddelbart taget med i det videre arbejde – naturligvis med respekt for, hvad der 

praktisk og økonomisk kan lade sig gøre.  

 

Ideen om at fokusere på et anlæg – bygget på filosofien om universelt design - har stået centralt. Universelt 

design betyder, at vi ønsker at bygge et anlæg, som kam rumme alle – herunder mennesker med diverse 

udfordringer fx handicap. 

 

På nuværende tidspunkt er det mundet ud i, at vi har afsendt egentlige fondsansøgninger til både 

antropologisk og teknologisk undersøgelse. Dette er en lang proces, hvor vi vil møde afslag og må sadle om 

undervejs, men vi går til arbejdet med stor iver og tror på, at vi over tid vil kunne realisere et inkluderende 

projekt, som kan udvide vores rammer betragteligt.  

 

Inspirationstur 

 

Bestyrelsen har i februar været på inspirationstur og strategiseminar i Sverige, hvor vi har besigtiget nogle 

konkrete badeanlæg og samtidig har haft mulighed for at dykke dybere ned i nogle af de udfordringer, som 

er svære at nå i hverdagen og ved almindelige korte bestyrelsesmøder.  

 

 



Den kommende sæson 

 

Netop nu takker vi af for sæsonen, som har været præget af de udfordringer, der har ansporet overskriften 

tålmodighed er en dyd. Ikke desto mindre har vi fået nogle vigtige fælles oplevelser, som har givet fornyet 

energi og tro på, at den næste sæson bliver en fantastisk sæson.   

 

Forventningen er, at vi er klar med et funktionelt anlæg fra kommende sæson med start 1. oktober. Vi 

følger arbejdet tæt og ser frem til at kunne bruge et nyrenoveret og velfungerende anlæg, samtidig med at 

vi kan sætte turbo på udviklingen af nye aktiviteter, som kan styrke det fællesskab og klubliv, som vi alle 

ønsker os.    

 

Med ønsket om en god sommer og på gensyn til den nye sæson i efteråret! 

 

Bestyrelsen 

 

 

 


