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Brug af RISF sauna til træning. 
 

Sidst opdateret 28. september 2021 

• Husk, at du altid skal være tilmeldt én af de tider der er slået op i Holdsport, inden du vælger at deltage i den 

aktuelle træning.  
 

• Saunaen må kun anvendes i forbindelse med træning, som skal være slået op i Holdsport, hvor der er 

minimum 3 tilmeldte og, hvor mindst også 3 er mødt frem. Husk at afmelde dig, hvis du bliver forhindret.  
 

• Alle brugere tilmelder sig i Holdsport. Er det ikke sket på forhånd, skal det gøres på dagen og inden du 

påbegynder træning. Dette også selvom du vælger ikke at benytte saunaen. 
 

• Til hver træning skal der udpeges en sauna-passer, der har ansvar for at åbne og lukke, samt for rengøring. 

Det er muligt at dele opgaven mellem to, således at én åbner og en anden lukker.  
 

• Omklædning foregår udenfor, hvor du også hænger din badekåbe eller dryrobe, inden du går ind i saunaen. 

Badetøj er påkrævet i saunaen, hvor det er tilladt at have bryst og brystkasse fri for tøj for begge køn. 
 

• Medbring altid 2 håndklæder, så du har et til at tørre dig med og et til at sidde på i saunaen. Det du sidder 

på, skal være af sådan en størrelse, at ryg, hænder og popo ikke rører bænke eller ryglæn. 
 

• Hold altid dørene lukket i saunaen og åben dem kun kortvarigt, når man går ud/ind. Det holder på varmen. 
 

• Vi må være op 15 personer i saunaen på samme tid. 
 

• Skyl altid fødderne fri for sand i baljen der står uden for døren, inden du går ind i saunaen. 
 

• Brug aldrig fodtøj, hverken i sluse eller sauna men efterlad det udenfor. Dette gør rengøring lettere. 
 

• Der må ikke øses vand på saunaovnen, da denne ikke er konstrueret til dette. 
 

• Mad og drikke må ikke nydes eller medbringes i hverken sauna eller sluse. 
 

• Er der ekstra ledig plads i saunaen under træning, må du gerne benytte den igen. Husk, at tilmelde dig på en 

ekstra tid i Holdsport. Dog har de først bookede tider fortrinsret. 
 

• Som sauna-passer, med ansvar for at åbne og lukke, kan du oprette ekstra træninger. Kræver mindst 3 

tilmeldte/deltagere til træningen og, at det slås op i Holdsport minimum 24 timer før. Kontakt Poul 40731003 
 

• Af sundhedsmæssige årsager opfordrer vi alle medlemmer til, at man opretholder en fornuftig og god 

hygiejne og spritter hænder grundigt af, inden man går ind i saunaen. 
 

• Husk evt. også at kontrollere, at du er registreret på medlemslisten med navn, mail og tlf.nr., samt navn og 

tlf.nr. på en pårørende. Listen vil normalt hænge indenfor ved hoveddøren. 

Vel mødt, god træning og nyd varmen i saunaen. 
 


