Invitation til gæster som vil deltage til DM i saunagus 2017.
Hermed inviterer vi jer som gæster til DM i saunagus 2017, d. 28.4. – 30.4.2016
i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.
Billetter kan købes via Place2book.com:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=93dc1dab49

Billetprisen er 625kr., fra fredag til søndag. inkl forplejning fredag og lørdag, samt
festaften lørdag. Der sælges kun billetter til hele arrangementet.
Vi afvikler DM i saunagus 2017 fredag og lørdag, samt finaler søndag.
Alle gusene foregår i den samme sauna med skift imellem klassisk og showgus for
hver 30 minutter.
Fredag aften vil der være mulighed for erfaringsudveksling med gusmesterkollegaer
og om lørdagen afholder vi en festaften med buffet.Fra kl. 21.00 spiller DJ Mads
med 80ér musik og de kendte danske sange til dans.
Kort beskrivelse af saunaen:
Saunaen er 6 x 6 m i indvendig mål, med bænke på 3 rækker på 3 af siderne.
I saunaen er der plads til 70 personer inkl. 5 dommerpladser.
Dansegulvet er på 2,5 m x 1,5m foran ovn.
Der er forskellige lyseffekter med farvet lys bagved bænkene, farvet lys omkring ovn
og UV-lys på loftet.
Saunanen kan mørk lægges.
Saunaen har en gasovn på 2 x 30 kw, som holder en konstant temperatur på 85
grader.
Der er indbygget musikanlæg med 5 højtaler. Computer er tilsluttet i depot ved siden
af saunaen.
Video forefindes ikke.
Arrangøren kræver, at alle sidder i saunaen på et stort badehåndklæde under
hele kroppen ellers er der ingen adgang!
Vi glæder os til se Jer til et fantastisk DM i saunagus 2017!

Med varme saunahilsner
Diana Mauersberger
Bjerringbro Idrætspark
svommehal@bjerringbroip.dk
tlf. 30 34 18 36

Overnatningsmuligheder:
Overnatnings mulighed i sovesal/sportshal
OBS! Tag din egen luftmadrasse og sovepose med.
Bjerringbro Idrætspark:
http://www.bjerringbroip.dk/
Adresse: Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro
Pris pr. nat/ person: 100 kr., inkl. morgenmad
Bestilles ved Diana Mauersberger
Mail: svommehal@bjerringbroip.dk
Tlf. 30 34 18 36
______________________________________________
Nørgaards Højskole
http://nrgaard.dk/
Adresse: Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro
Telefon: 86 68 23 00
Pris pr. nat/ pr. værelse:
Dobbelværelse pr. nat: 630 kr. inkl. morgenmad v. 2 personer
Enkelt værelse pr. nat: 485 kr. inkl. morgenmad
Bestilles direkte ved Nørgaards Højskole på telefon 86 68 23 00!
Mærk: DM i saunagus 2017
________________________________________________________
Bed and Braekfast:
Sjørslev Bed and Breakfast
http://www.silkeborg.com/sjoerslev-bed-and-breakfast-gdk1000469
Tlf: 24 80 14 47
Søgaardens Bed & Breakfast:http://www.holmriis.com/bed-breakfast
Tlf. 20 40 36 72
Farm 61: http://www.farm61.dk
Tlf. 52 82 08 30
Flere bed and breakfast muligheder findes under:
www.bedandbreakfastguide.dk/Bjerringbro
___________________________________________________________
I kan finde hoteller i Viborg, Randers, Silkeborg og omegen på ca. 15 - 25 km
kørselsafstand med bil på:www.booking.com eller www.hotels.com
Forslag til hoteller:
Rindsholm Kro/Hotel: http://www.rindsholm-kro.dk/
tlf. 86 63 90 44
Kongensbro Kro: http://www.kongensbro-kro.dk/
tlf. 86 87 01 77
Viborg Golf Hotel: http://www.golfhotelviborg.dk/da/
tlf. 86 61 02 22

