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Nyhedsbrev 4_2020

Saunatelt-events på Göteborg Plads starter på søndag den 18.10.2020 kl. 9.00 til 13.00.
Vi er ved at planlægge en række Saunatelt-events og begynder nu på søndag, hvor der vil være
timeslots på 30 + 10 minutter. Alle er velkomne, og det er gratis, sponsoreret af NorVin.
Der er opstillet 3 store telte, der hver kan rumme 2 par, der sidder med 1 m afstand, eller 4 i boblen
(dem du har valgt at ville være samme med i coronatiden). Samtidig er der et forrum i hvert telt
med plads til omklædning/private genstande.
Der vil ikke være GUS pga. CORONA, men Anders sørger for, at der i hvert telt er en spand med
vand og dufte til DIY (do it yourself) GUS.
Dagens timeslots begynder klokken 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40 og 12.20. Man kan skrive sig
op med navn, mail og telefon på pladsen. Kom ned og book tid fra klokken 07.00.
Pga. CORONA vil Anders være striks omkring følgende:
•
•
•
•
•

Alle skal have været i vandet inden adgang til Sauna.
Der skal sprittes hænder af inden adgang til Sauna.
Alle skal sidde på frottéhåndklæde.
Der må ikke viftes i saunaen.
Sagte tale foretrækkes.

Efter 30 minutter forlades Saunaen, da der skal luftes ud og sæbes/sprittes af, inden næste hold
skal benytte saunaen.
Bemærk at sidste timeslot klokken 12.20 giver 10 minutter ekstra, da der ikke skal gøres klar til
næste hold.
Vi håber med disse retningslinjer, at alle får en fantastisk saunaoplevelse. Desværre ikke med de
sædvanlige GUS arrangementer.
Følg med på foreningens hjemmeside www.nordhavnvinterbaderklub.dk og facebook for
kommende saunatelt-events.

Diverse ønsker og mangler, status:
-

Afskærmning mod vest i herreomklædning. Tilbud på opsætning af screen-/markisedug
indhentes pt.
Luft- og vandtemperaturvisning, tilbud indhentes pt.
Indkiksafskærmning for begge omklædningsrum. Arkitekter er blevet bedt om tilbud
Ekstra bænke udenfor. Arkitekter er blevet bedt om tilbud
En nr. 2 ekstra sikker trappenedgang til vand vil blive undersøgt i løbet af november måned
Lys under vand ved sikker nedgang til vand. Muligheder undersøges pt.
Isolering af forrum til sauna undersøges af Københavns Kommune
Vindue i dør til sauna, muligheder vil blive undersøgt i løbet af november måned
Ekstra knager til opsætning udendørs indkøbes snarest
Isolering af udendørsbruser og aftapningshane ved udendørsbruser er under etablering.
Begge dele vil så kunne være åbent året rundt.
Afskærmning for sol i fælleslokale, tilbud på løsning er under indhentning
Brusearmaturer i omklædningsrum ændres til trykknapsystem hvis muligt. Københavns
Kommune undersøger.

Husk at Nordhavn IF har lejeaftalen med Københavns Kommune for indendørsfaciliteterne mens
det er Københavns Kommune som er ejer og også står for al udvendig vedligeholdelse etc.

Sauna og kapacitet:

Saunaen åbnede for vinteren torsdag den 1.10.2020 kl. 06.00
COVID-19
Grundet COVID-19 er der indført følgende smitteforebyggende restriktioner.
•

Der må maksimalt være 6 personer i saunaen

•

Du må maksimalt opholde dig 30 minutter i saunaen

•

Du skal respektere afstandsmarkeringerne i saunaen

•

Du skal sidde på et frottehåndklæde, der dækker al hud mod træværket i
saunaen

•

Du skal registrere dit armbånd, når du går ind i saunaen

•

Du skal spritte hænder, når du kommer inden for porten

Er der plads?
Lige indenfor døren til saunaen er en magnettavle, hvor du kan se hvor mange pladser der er
optaget.

-

Hvis alle magneterne sidder på OPTAGET (den røde søjle), må du ikke gå ind i saunaen.

-

Er der mindst én af pladserne, der ikke er optaget, skal du flytte en magnet hen på det
næste frie felt i den røde søjle, inden du går ind i saunaen

-

Husk at flytte en magnet væk fra den røde søjle, når du forlader saunaen.

Magnettavle:
4 optaget og 2
ledige

Adgang:
Kun medlemmer med hvidt armbånd
Af hensyn til begrænset kapacitet i saunaen (6 pers.) prioritere adgangen i saunaen, så:
1.
2.

Gæstebesøg er ikke muligt
Børn kan ikke benytte saunaen (undtagen på hverdage mellem kl. 11-15 og hvis plads) og
altid sammen med et voksent medlem

Sæson og åbningstider
Saunaen vil være åben/varm i tidsrummet 06 til 22 alle ugens dage.
Saunasæsonen løber til udgangen af april 2021

Se også de generelle regler for brug af fælleshus, omklædning og sauna samt COVID-19 reglerne
for fælleshus og omklædning.

Fælleslokalet:
Fælleslokalet må benyttes af medlemmer hvis der ikke er nogen aktiviteter/arrangementer. Se
Nordhavn IF’s kalender på: http://www.nordhavnif.dk/kalender
Ordensregler for aktivitetshus og sauna findes på hjemmesiden.

Covid 19:
Husk at spritte hænder!
Der er opsat spritdispenser lige indenfor porten, i begge omklædningsrum, i forrum til sauna samt
lige inden for døren ind til fællesrum og toiletter.

I omklædningsrum må der være maks. 7 personer, heraf maks. 2 personer i bruseafdeling.
I sauna må der være maks .6 personer.
I forrum til sauna må der være maks. 2 personer.
I fælleslokale må der være maks. 10 personer ved fysisk aktivitet eller maks 20 personer når
man sidder på faste pladser.

Husk at holde afstand og vise hensyn!

Rengøring:
Der er rengøring mandag, onsdag og fredag fra kl. 22.00.
Derudover bliver toiletter og dørhåndtag rengjort tirsdag, torsdag, lørdag og søndag efter kl. 17.00.

Generalforsamling:
Tusind tak for den store støtte og opbakning til generalforsamlingen (GF).
Referat og materiale gennemgået på GF bliver lagt på hjemmesiden efter det konstituerende
bestyrelsesmøde der afholdes søndag d. 25.10.2020 kl. 20.

Venteliste:
Ventelisteoversigt vil blive fremsendt i separat mail til alle medlemmer på den aktive venteliste
primo november. Der er pt. lige omkring 1.000 på ventelisten til sauna
Grundet Covid-19 vil vi som udgangspunkt tidligst optage medlemmer fra ventelisten til
saunamedlemskab efter den 1.1.2021.

Medlemsoplysninger:
Du er selv ansvarlig for, at oplysninger, der er anført i medlemssystemet, er korrekte. Ved
navneændring skal du skrive til admin@nordhavnvinterbaderklub.dk,som derefter vil opdatere
medlemssystemet. Ellers skal du selv opdatere medlemssystemet med ændringer.

Generelt:
Husk at vise hensyn, holde afstand, spritte hænder samt at rydde op efter dig. Det er f.eks. ikke ok:
-

at efterlade tyggegummi på bænken i saunaen
at efterlade affald fisket op af vandet på badebroen. Der er affaldsspande i alle rum.
at have vådt tøj/badetøj og fødder i fælleslokalet
at bruge faciliteten uden armbånd eller tage ikke medlemmer/gæster med

Nyhedsbreve:
Foreningens nyhedsbreve ligger også på foreningens hjemmeside under punktet ”Foreningen”

Med ønsket om en god vintersæson.
Bestyrelsen

