
Indbydelse til Skagen Vinterbaderfestival 2019 fra torsdag 
aften d. 24. til søndag morgen den 27. januar.

Kære vinterbaderklubber inden - og udenlands 

Traditionen tro afholdes der Vinterbaderfestival i Skagen sidste weekend i januar. Vi er nu klar med næste års 
program og glæder os til at byde jer velkommen, både jer der allerede har været med og selvfølgelig jer nye, 
som vil være med for første gang.

I 2018 måtte vi melde alt udsolgt på få timer. Men ved afbud og et max. antal på 320 deltagere fik vi plads 
til alle. Der var mange gengangere, store grupper fra enkelte vinterbaderklubber men også ”nye” fra hele 
landet og vores nabolande mod nord og syd. Vi bruger fortsat ”først til mølle” princippet. 

Vores vinterbaderklub ”Isbryderne” holder til på Sønderstrand i Skagen, og det meste af året klæder vi om 
på stranden og oplever det særlige ved naturen og det omskiftelige vejr. I vinterhalvåret kryber vi ind i vores 
badehus, hvor gasovnen tændes på de koldeste dage. 

Under Vinterbaderfestivalen flytter vi morgenbadningen ud til Grenen Camping CAMP ONE, hvor vi har lånt 
lokaler til omklædning. Der er ikke sauna eller lignende faciliteter. Det koldeste gys på toppen af Danmark 
foregår direkte fra stranden. Men allerførst starter vi med fælles opvarmning og følges derefter til havet i 
samlet trop, når reveillen lyder. Bagefter samles vi i et stort telt og varmer os med dagens suppe.

Ud over det obligatoriske ”morgenbad” har vi planlagt forskellige aktiviteter i løbet af de pågældende dage. 
Vi har byttet lidt rundt på de traditionelle arrangementer hvilket fremgår af det vedhæftede program. 
Bemærk at festaftenen er fredag!

I år er priserne: Hele pakken som gælder fra torsdag til søndag kr. 800,00 pr. deltager.  Fra fredag til søndag 
kr. 750,00 pr. deltager. Minus festaften fredag kr. 650,00 pr. deltager. Ved spørgsmål kontakt kasserer Jytte 
Larsen, jtl@skagennet.dk  eller isbryderen.skagen@outlook.dk.

Betalingen skal ske ved tilmeldingen. (Benyt vedhæftede tilmeldingsliste). 

Det er også muligt at tilmelde og betale online på: www.skagen.dk/vinterbaderfestival. 

Mange hilsner 
Skagen Vinterbaderklub ” Isbryderne”

Find os på Facebook: facebook.com/Skagen Vinterbader Festival
www.skagen.dk/vinterbaderfestival


