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Kære vinterbadere, 

Julen nærmer sig og 2018 er ved at rinde ud. Det er derfor tid til en kort status over det forgangne 

år og fremtiden for Ry Vinterbadeklub. 

Ry Vinterbadeklub er i fuld gang med sin anden 

vinterbadesæson, som i den grad er præget af en massiv 

medlemstilgang. Der har været en medlemstilgang siden 

sidste vintersæson på 181%, således der nu er mere end 150 

betalende medlemmer. Denne massive fremgang af 

medlemmer har også sat sit positive aftryk på sæsonens 

aktiviteter, hvor der hver søndag mellem kl. 1600-2000 

vinterbades og er opstillet en mobil sauna ved Sdr. Ege.  

Kapaciteten på denne mobile sauna er dog jævnligt udfordret 

om søndagen – særligt mellem kl. 1600-1800. Denne 

udfordring er dog hidtil blevet afhjulpet med en fantastisk 

tolerance og forståelse blandt de tilstedeværende 

vinterbadere, som ofte ”kanter og klemmer sig ind” i saunaen. 

Den mobile sauna har dog hele tiden blot været tiltænkt som 

en midlertidig løsning, idet Ry Vinterbadeklub arbejder hårdt 

og intenst sammen med mange gode kræfter om en 

permanent sauna-løsning, som vil skulle stå klar ved Sdr. Ege 

ved starten af næste vinterbadesæson. Den permanente 

løsning vil forventeligt bestå at to flydende saunaer, som i vinterbadesæsonen vil blive forankret i 

tilknytning til den eksisterende badebro ved Sdr. Ege. Den permanente sauna-kapacitet vil ca. være 

tre gange større end den nuværende kapacitet, således der bliver plads til mellem 20-25 

vinterbadere. 

Beskrivelsen af det samlede vinterbadsprojekt er netop under udarbejdelse og vil – i rammen af det 

etablerede grønne partnerskab bestående af mere end 15 lokale virksomheder, foreninger og 

institutioner – forventeligt blive fremlagt til godkendelse i Skanderborg Kommune i januar 2019. Når 

der foreligger en konkret godkendelse og handlingsplan for projektet, så vil Ry Vinterbadeklub 

naturligvis orientere om dette i et nyhedsbrev i foråret 2019. 

Projektet vil – foruden de to flydende saunaer – bestå af en bade- og opholdsfacilitet på land. 

Denne facilitet på land skal rumme indendørs toilet, omklædnings- og bruserum med varmt vand 

samt et tekøkken til ca. 20 personer. Uden for 

vinterbadesæsonen vil faciliteten på land 

kunne anvendes af flere brugergrupper som 

f.eks. Natteravne, skoler, børnehaver og 

dagplejere, hvorfor disse interessenter også 

er inddraget i rammen af det grønne 

partnerskab. 

Med disse ord og en forsikring om, at der 

arbejdes hårdt og intenst på et fantastisk 

2019 for Ry Vinterbadeklub, så ønskes I alle 

en glædelig jul og et godt nytår! 
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