
Saunaudvalg 2023:   

 

   Ingeborg Andersen   tlf.: 2544 9642 

   Conni Huusfeldt   tlf.: 2193 3204 

   Susanne Skovgaard  tlf.: 2937 8781 

   Yvonne Albertsen  tlf.: 6130 6239 

   Anita Røhling  tlf.: 2460 3357 

 

Bookningen af saunaen foregår stadig  ved at man kontakter Ingeborg eller Yvonne for bookning og reservation. Bookningen 

kan efterfølgende ses på Facebook: TSK Vinterbadning/sauna, under begivenheder. 

Da vi alle skal forsøge at spare på energien forsøger vi med åbne bookninger med max 6 personer - alle skal ind at registrere sig 

som deltager, for at man ikke skal køre forgæves, hvis saunaen er fyldt op.   

Man booker/lejer normalt for en time ad gangen. Af hensyn til den strøm man forbruger til opvarmning, pt 1 1/2 timer, bedes 

man klumpe sig sammen omkring tidspunkterne, til glæde for os alle.  

Se under TSK Vinterbadning/sauna under begivenheder, hvornår andre har booket, så sparer vi på den dyre strøm.  

 

HUSK:  

Der er ingen vand på broerne, men vand  til rengøring efter brug kan hentes i havnehuset. Alle brugere har ansvar for at fylde 

dunken, hvis den er ved at være tom og for at efterlade saunaen rengjort og i samme stand, som man selv ønsker at modtage den. 

Der er rengøringsredskaber og sæbe samt sprit dernede.  

Vores badestige vil vi gerne holde ren, så husk at trække den op af vandet, når i er færdige med at bade.   

Til de af jer der ikke har  nøgle: Husk at låse  med låsepalen i dørlåsen efter endt brug. Der er etableret en nøglebox i bænken til 

højre og koden fås ved bookning.  

 

Sikkerhed: 

Vær altid minimum 2, når i bader og går i  sauna. 

Der kommer ingen og tjekker, og det er ikke TSK’s ansvar hvis I bliver dårlige i saunaen eller glider på 

broen, som godt kan være glat.  

 

Bookningsgebyr: 

Årskort:    400,- kr. 

Familiebookning:   250,- kr., saunaen er lukket for andre, en dobbelttid  koster 375,- kr. (ingen opvarmning) 

    For medlemmer af TSK. 

 

Hvis man har årskort, kan man invitere gæster med, der ikke er medlem af Thurø Sejlklub. En gæst koster 50 kr./gang/time og 

man gør opmærksom på det ved bookningen, dette blot for at det er ens for alle.  

Hvis man ønsker en prøvetime uden at have årskort, kan man også det, men man skal være medlem af TSK. og man betaler 50 

kr./person uanset om man er medlem eller ej. TSK’s medlem har ansvaret for de personer der deltager. 

 

Man overfører betalingen umiddelbart efter man har været i sauna på mobilepay 551885.  

 

Hvis tvivl kontakt til Ingeborg,  tlf.: 2544 9642 eller Yvonne på 6130 6239 

 


