
Info og vejledning til vores salg i døren og online salg gældende fra d. 19.11.2020 

Så er vi klar til at gå delvis online med salg af billetter til sauna og karbad. Da vi har en del gæster, der ikke 

har mulighed for at købe billetter online, har vi valgt at have almindeligt salg i døren i en del af vores 

åbningstid. Brusebad kan købes i døren i hele vores åbningstid, men der vil være begrænsede pladser til det 

om fredagen. 

Vi indfører afgrænsede tidsperioder, hvor alle starter og slutter samtidigt, så alle gæster ved hvornår, de 

skal komme og stå i kø. 

 

ONSDAG KL. 12.00 – 15.00, SALG I DØREN 

Vi sælger karbad og sauna i to runder af 80 minutter:  

1. runde starter kl. 12.00. De første i køen bliver lukket ind og kan købe billetter. Bliver der udsolgt kan man 

komme igen og stå i kø til 2. runde kl. 13.30. Man kan ikke reservere pladser til næste runde. Hvis der ikke 

er udsolgt med det samme kl. 12.00, kan resterende pladser købes løbende, men de gæster, der gør det, 

skal uanset stadig være ude af badet senest kl. 13.20.  

Salget til 2. runde åbnes kl. 13.30 og igen vil de første i køen kunne købe billetter. Hvis der ikke er udsolgt 

med det samme kl. 13.30, kan de resterende pladser købes løbende, men de gæster, der gør det, skal så 

også være ude af badet senest kl. 14.50. 

 

ONSDAG KL. 15.00 – 18.00, ONLINE SALG  

Til dette tidsrum vil der blive sat billetter til salg online ca. en uge før. Du finder link til billetter på vores 

hjemmeside: https://www.sjaellandsgadebad.dk 

Der er 2 runder af 80 minutter: 1. runde kl. 15.00 – 16.20 og anden runde kl. 16.30 – 17.50.  

Hvis der ikke er udsolgt eller folk ikke er mødt op til tiden kl. 15.00 og igen kl. 16.30, kan de resterende 

pladser købes løbende. Gæster skal dog være ude af badet henholdsvis senest kl. 16.20. og kl. 17.50, også 

selvom det jo kan give en lidt kortere badefornøjelse. 

Det er vigtigt, at du møder op til tiden (senest 5 minutter før), ellers forbeholder vi os retten til at sælge din 

billet til anden side og den refunderes ikke. 

Vores billetsystem kan IKKE håndtere to personer i et karbad. Hvis I vil dele et karbad, skal I derfor købe to 

billetter. Ellers kan vi ikke holde styr på antal personer. 

Du skal have billetten med og vise den i døren digitalt eller på print. Vær opmærksom på, at det er billetten, 

der skal vises og ikke e-mail / ordrebekræftelse – download gerne billetten hjemmefra og undgå at lave en 

masse ekstra kø. 

Billetter vil ikke kunne refunderes eller ændres, da det er yderst administrativt tungt og ikke står i forhold til 

billetprisen. 



De frivillige bademestre holder øje med, hvor mange gæster, der er på hver afdeling. Er der fyldt må man 

ikke vente inde på badet, men i stedet vente ude på pladsen. Husk at lytte til de frivillige – de vil kun jer og 

Badet det bedste. 

 

FREDAG KL. 17.00 – 20.00, ONLINE SALG 

Du finder link til billetter på vores hjemmeside: https://www.sjaellandsgadebad.dk. Vi sætter billetter til 

salg online ca. en uge før. 

Der er 2 runder af 80 minutter: 1. runde kl. 17.00 – 18.20 og anden runde kl. 18.30 – 19.50.  

Hvis der ikke er udsolgt eller folk ikke er mødt op til tiden kl. 17.00 og igen kl. 18.30, kan de resterende 

pladser købes løbende. Gæster skal dog være ude af badet henholdsvis senest kl. 18.20. og kl. 19.50, også 

selvom det jo kan give en lidt kortere badefornøjelse. 

Det er vigtigt, at du møder op til tiden (senest 5 minutter før), ellers forbeholder vi os retten til at sælge din 

billet til anden side og den refunderes ikke.  

Vores billetsystem kan IKKE håndtere to personer i et karbad. Hvis I vil dele et karbad, skal I derfor købe to 

billetter. Ellers kan vi ikke holde styr på antal personer. 

Du skal have billetten med og vise den i døren digitalt eller på print. Vær opmærksom på, at det er billetten, 

der skal vises og ikke e-mail / ordrebekræftelse – download gerne billetten hjemmefra og undgå at lave en 

masse ekstra kø. 

Billetter vil ikke kunne refunderes eller ændres, da det er yderst administrativt tungt og ikke står i forhold til 

billetprisen. 

De frivillige bademestre holder øje med, hvor mange gæster, der er på hver afdeling. Er der fyldt må man 

ikke vente inde på badet, men i stedet vente ude på pladsen. Husk at lytte til de frivillige – de vil kun jer og 

Badet det bedste. 

 

LØRDAG KL. 9.00 – 12.00, SALG I DØREN 

Vi sælger karbad og sauna i to runder af 80 minutter:  

1. runde starter kl. 9.00. De første i køen bliver lukket ind og kan købe billetter. Bliver der udsolgt kan man 

komme igen og stå i kø til 2. runde kl. 10.30. Man kan ikke reservere pladser til næste runde. Hvis der ikke 

er udsolgt med det samme kl. 9.00, kan resterende pladser købes løbende, men de gæster, der gør det, skal 

uanset stadig være ude af badet senest kl. 10.20.  

Salget til 2. runde åbnes kl. 10.30 og igen vil de første i køen kunne købe billetter. Hvis der ikke er udsolgt 

med det samme kl. 10.30, kan de resterende pladser købes løbende, men de gæster, der gør det, skal så 

også være af badet senest kl. 11.50. 

 

  

https://www.sjaellandsgadebad.dk/


LØRDAG KL. 12.00 – 15.00, ONLINE SALG 

Til dette tidsrum vil der blive sat billetter til salg online ca. en uge før. Du finder link til billetter på vores 

hjemmeside: https://www.sjaellandsgadebad.dk 

Der er 2 runder af 80 minutter: 1. runde kl. 12.00 – 13.20 og anden runde kl. 13.30 – 14.50.  

Hvis der ikke er udsolgt eller folk ikke er mødt op til tiden kl. 12.00 og igen kl. 13.30, kan de resterende 

pladser købes løbende. Gæster skal dog være ude af badet henholdsvis senest kl. 13.20. og kl. 14.50, også 

selvom det jo kan give en lidt kortere badefornøjelse. 

Det er vigtigt at man møder op til tiden (senest 5 minutter før), ellers kan vi sælge din billet til anden side 

og den refunderes ikke.  

Vores billetsystem kan IKKE håndtere to personer i et karbad. Hvis I vil dele et karbad, skal I derfor købe to 

billetter. Ellers kan vi ikke holde styr på antal personer. 

Du skal have billetten med og vise den i døren digitalt eller på print. Vær opmærksom på, at det er billetten, 

der skal vises og ikke e-mail / ordrebekræftelse – download gerne billetten hjemmefra og undgå at lave en 

masse ekstra kø. 

Billetter vil ikke kunne refunderes eller ændres, da det er yderst administrativt tungt og ikke står i forhold til 

billetprisen. 

De frivillige bademestre holder øje med, hvor mange gæster, der er på hver afdeling. Er der fyldt må man 

ikke vente inde på badet, men i stedet vente ude på pladsen. Husk at lytte til de frivillige – de vil kun jer og 

Badet det bedste. 


