Regler, grupper, kameler og Danmarks
smukkeste køudsigt
Med de nye coronarestriktioner, som gælder fra i dag 1. marts, er der ingen ændringer for Lauget:




Der er stadig begrænsning på maksimalt 4 på badebroen for at kunne holde 2 meters afstand
Vinterpaladset er fortsat lukket – og det er det til mandag 5. april.

Må vi ikke være 25 på badebroen?
- Når idræt er åbnet for maksimalt 25 personer, er vinterbadning så ikke en idræt? Lød et spørgsmål fra et medlem på
badebroen i morges.

Selvfølgelig er det en idræt: Vinterbadning er ekstremsport for de, der ikke er så ekstreme. Men dét, der nu er tilladt, er
at organiserede grupper på op til 25 mennesker kan dyrke idræt. Med dét menes, at et hold igen må mødes og træne eller
spille kamp mod et andet hold.

Da vinterbadning ikke er en organiseret idræt i den betydning, som reglerne taler om, gælder de 25 ikke på badebroen.
Derfor er 4 stadig maksimum.

Så vil et naturligt spørgsmål være: Hvis nu vi aftaler at bade i hold, så må de 25 da gælde?

Nej, for der er det juridiske aspekt, at da badebroen er bygget efter 2007 skal den være tilgængelig for alle; dvs. at der vil
dukke turister op og blande sig. Og så er der ikke længere tale om en organiseret gruppe.

Du er kamelen og trappen er nåleøjet
Da det stadig er for koldt for de flittige pligthuggere at stå i vandet for at sætte de løsrevne trin på plads, så er det også kun
muligt at bade via én af endetrapperne – også derfor giver det ikke mening at fylde broen op, da trappen er nåleøjet og du er
kamelen ….

Bestyrelsen er altid glad for kommentarer fra medlemmerne. Og i forbindelse med at vi efterlyste det blå sikkerhedslov kom
der flere melding om, hvornår det havde været der - og at det var dukket op igen. Tak for henvendelserne.

Bidrag til at holde den muntre stemning
I forbindelse med at vi opfordrede ikke-medlemmer til at bruge Nordmolen i stedet, for på den måde at mindske kødannelse,
har vi også fået en del henvendelser.

Nogle synes det er en god idé med begrænsning, mens andre mener, at Lauget bør vise rummelighed; noget der jo i høj
grad ellers er kendetegnet for Lauget. Vi har jo både jyder, svenskere, hollændere og amerikanere blandt medlemmerne.

Henstillingen har også givet anledning til mange sure opstød og diskussioner på badebroen. Dét duer jo ikke: Vi er de
muntre helårsvinterbadere, så medvirk til at holde fast i den gode stemning på badebroen.

Og glem ikke at huske: Det er sjældent længe, du står i kø – og mens du gør, kan du glæde dig over, at det er køen med
Danmarks smukkeste udsigt – og du er i fremragende selskab

