
Regler i Valkyrien  
 

 

Værdigrundlag 

 
At fremme sundhed og velvære gennem vinterbadning.  

At skabe et socialt samvær til glæde for alle gennem åbenhed,  

venlighed, hjælpsomhed, hensyntagen og omsorg. 

At dele glæde ved natur. 

 

 

 Vi værner om Valkyriens gode ånd 

 Vi hilser på hinanden, når vi mødes og hjælper nye 

medlemmer 

 Vi behandler hinanden med respekt og handler 

med pli 

 Vi overholder de regler, Valkyrien har defineret 

som sine 

 Vi tager hånd om sikkerheden og holder øje med 

hinanden 

 Vi tager medansvar og dyrker fællesskabet 

 Vi rydder op efter os og anbringer ikke personlige 

ting i fællesrum, så det bliver en god oplevelse for 

alle at bruge de fælles faciliteter 

 
 
 

 
 
 

 

 

Kommunikation og kontakt  
 
 
 
 

Bestyrelsen 

 
 Kan mødes fysisk i Havstuen på udmeldte tidspunkter 
 Kontaktes via hjemmesidens kontaktformular www.valkyrien-

koege.dk  
 

Hav tålmodighed - vi svarer, så hurtigt vi kan 
 
 
 
 
 

Medlem til Medlem 

 
Facebook 

 

”Vinterbadning i Valkyrien” er en lukket gruppe, der administreres af 2 Valkyrie 
medlemmer. Her kan medlemmer skrive og læse beskeder til hinanden.  

 
Medlemstavlen er beregnet til information og inspiration mellem Skrællinger, 

Skjoldmøer og Vikinger. Den ryddes ca. hver 14. dag, og giver plads til nyt. 



TAK  

Vinterbadesæson og 

åbningstid 

Sæson: 1. september til 31. maj 

I sæsonen er saunaen tændt dag-
ligt fra kl. 06.00 - 21.30 

 

Badning og sikkerhed 
 

Bad sammen med andre, og rea-
gér, hvis nogen har brug for hjælp 

Tjek badeforhold (strøm/vind) og 
kend redningsudstyret 

Sænk kroppen roligt i vandet, og 
træk vejret roligt i det kolde vand 

Svøm aldrig under is og pas på 
nyis - den kan være skarp 

Bad kun når du er ædru og upåvir-
ket af euforiserende stoffer  

Badning, færdsel og brug af områ-
det er på eget ansvar 

Giv besked til bestyrelsen, hvis du 
ser skader på bro, trappe, hus mv. 

 
 

Hvis uheldet er ude 

Førstehjælp, svømmeveste og 
tæpper er i skab ved toiletterne 

Hjertestarter findes på Valkyriens 
ydervæg ud mod molen 

Redningskrans findes på broen og 
på væggen ved bruser  

Ring 1-1-2. Sig navn og adresse 
tydeligt (Valkyrien, Sdr. Molevej 30, 
Køge) 

Brug af saunaen 

 

Saunaen er åben for begge køn 

Tag havbad eller brusebad in-
den du går i sauna 

Vær nøgen eller tildækket efter 
eget valg. Efterlad badetøj uden-
for saunaen 

Sid på et håndklæde og hav et 
klæde under dine fødder. Har du  
badesandaler på, så stil dem på 
gulvet, før du sætter dig  

Vælg brudsikre vandbeholdere 
af giftfrie materialer pga. varmen 
i saunaen 

Hæld kun 2 skeer vand på ov-
nen ad gangen 

 

Saunagus 

Arrangeres af gusmestre efter 

aftale med bestyrelsen 

Se tider på Valkyriens hjemme-
side, fysiske foldere og opslag 

Brug af æteriske olier er forbe-
holdt gusmestre 

 

 

 

 

Høvisk opførsel  

Opfør dig, så du tager hensyn til 
andres blufærdighed 

Hav et klæde om kroppen, når du 
færdes, og brug badetøj ifbm 
solbadning 

Fælles faciliteter 

 

Omklædningsrum 

Værdigenstande og ejendele 
efterlades på eget ansvar 

Sid på et håndklæde indtil du har 
undertøjet på plads 

Al færdsel i Valkyrien er på fød-
der eller i badesandaler - placer 
sko ved indgangen under bænke-
ne. 

Havstuen 

I det daglige medlemmernes op-
holdsstue 

Møder og fælles arrangementer 
har fortrinsret - se tider på kalen-
der i køkkenet eller hjemmesiden 

Der er gratis kaffe/te 

Udendørsbruser 

Der er afløb direkte til havet, så 

skyl dig eller brug ophængt salt-

vandsæbe af hensyn til miljøet 

Rygepolitik 

Rygning/snus kan benyttes uden-

for Valkyriens hoveddør  

Mad-/Alkoholpolitik 

Mad & Alkohol er forbeholdt  

Havstuen eller i det fri 

Fotografering 

Spørg altid om lov inden du foto-

graferer personer 

Fælles faciliteter 

 

Oprydning og rengøring 

Efterlad vores fælles faciliteter 
ryddelige og rengjorte 

Husk dine ting eller genfind dem 
i glemmekurven inden den tøm-
mes  

Vi betaler et rengøringsselskab - 
giv plads, så de kan udføre de-
res arbejde 

1 gang årligt indkaldes medlem-
mer til en arbejdsdag  
 

Gæstepolitik  

1-2 egne børn/børnebørn under 
18 år kan inviteres med på søn-
dage mellem 13-17 

Derudover er kun gæster fra 
andre vinterbadeklubber eller jf. 
sponsorater velkomne efter afta-
le med bestyrelsen 

Dit medlemskab er personligt og 
nøglearmbånd skal bæres syn-
ligt af dig og ikke af andre 

 

 

Påtaler/Karantæne/

Eksklusion  

Overtrædelse af reglerne eller 
krænkende adfærd vurderes af 
bestyrelsen mhp eventuel reakti-
on. Se vedtægter på hjemmesi-
den. 


