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At dyrke sport nøgen: er det sjov eller 
alvor eller egentlig lidt provokerende?

I dette årsskrift har vi samlet er-
faringer og tanker fra nogle af de 
sportsgrene, som bliver udøvet som 
nøgensport. Vi fortæller om interna-
tional kappestrid blandt naturister og 
om hyggesport blandt venner. I nø-
gensport er afstanden fra det ene til 
det andet ikke så lang. Vi fortæller om 
eliteudøveres forhold til deres nøgne 
krop. Nøgenhed kan også være en 
pointe i sig selv som i World Naked 
Bike Ride.

I to artikler giver vi et bud på spor-
tens placering i naturistbevægelsen. 
Er der udviklingspotentiale for for-
eningen Danske Naturister i sports-
aktiviteter? Måske en adgangsvej til 
yngre medlemmer? Kan nøgensport 
være en måde at få afprøvet nøgen-
heden?

Mange tænker på nøgensport som 
nøgenløbet på Roskilde festival (se 

artiklen på side 5). På en musikfe-
stival på Ry højskole i 2017 foregik 
et nøgenløb, som på mange måder 
mindede om Roskildes og så allige-
vel ikke. Deltagerne havde dekoreret 
deres kroppe og måske også drukket 
et par øl, men forummet var væsent-
lig mindre end på Roskilde. Da selve 
løbet var slut, forblev løberne nøgne 
og badede eller gik i sauna nøgen. De 
var ikke akavede omkring nøgenhe-
den eller skyndte sig at tildække sig, 
som mange måske ville forvente at 
unge ville gøre lige så snart den nøg-
ne udfordring var slut. Et højskolefæl-
lesskab er et meget anderledes forum 
end de offentlige strande. Der er så 
stor tryghed og tilpashed i hinandens 
selskab på højskolen, at nøgenheden 
bliver knap så skræmmende. Men 
oplevelsen viser, at nøgenløbets form 
kan give rammen til at afprøve og 
indlede nøgent samvær.

Godt naturistår 2018!
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H vis man gennemser en 
fortegnelse over ty-
ske naturistcamping-

pladser slår det en, at mange 
slet ikke hedder noget med 
naturisme. Det er Sportpark, 
Familiensportgelände, Sport- 
gemeinsshaft – ofte med for-
stavelsen FKK (FreiKörperKultur/
Fri KropsKultur). Pladserne er steder, 
hvor man dyrker sport med sin frie krop.

Der er en historisk be-
grundelse for dette 
ordvalg til de gamle ty-
ske foreninger. Bare or-
det nøgen kunne være 
forargelsesvækkende. 
Men hvorfor dette fo-
kus på sport? Er natu-
risme i sig selv en sport 
eller skal vi dyrke sport 
sammen, når vi er nøg-
ne?

Der er ingen tvivl om, at 
solsport og nøgensport 
henviser til at naturis-
me blev set som sundt. 
En sund sjæl i et sundt 
legeme, der uhindret 
kunne nyde solens stå-
ler. Argumentet om, at 
sol og D-vitamin gør 
naturister raske og sun-
de florerer stadig inter-
nationalt, f.eks. havde 
det internationale na-
turistforbund INF en 
stor artikel om det i sit 
blad i oktober 2017.

Men skal vi dyrke sport 
nøgne? Ja, sport er 
også i Danske Naturi-
ster en del af det vi gør 
sammen, af en række 
grunde.

Social nøgenhed
Danske Naturister defi-
nerer gerne vores vær-
digrundlag som social 
nøgenhed. Fokus er på fællesskabet mellem nøgne men-
nesker, som er på lige fod med hinanden. Nøgenheden en 

ledsagende omstændighed til 
det sociale samvær. Nøgenhed 
er ikke en aktivitet i sig selv. 

Hvad skal vi så lave, mens vi er 
nøgne sammen? Alt muligt, som 

venner gør sammen: grille bøffer, 
vende verdenssituationen, høre 

musik. Men også dyrke sport. 

Sport er en god anledning til at skabe et 
fællesskab. Også mennesker, der ikke kender 

hinanden i forvejen, 
kommer ind i en ram-
me med givne regler 
for hvad man skal sam-
men. Konkurrence og 
holdsamarbejde giver 
mulighed for at være på 
lige fod udenfor hver-
daglivet, ligesom natu-
rismen i sig selv lægger 
op til. Gennem sporten 
kan man møde andre i 
venskabskampe og tur-
neringer og have basis 
for endnu mere socialt 
samvær.

Positiv nøgenhed
Som i Tysklands fami-
liesportforeninger gi-
ver sporten et positivt 
billede af nøgenheden. 
Danske Naturister mø-
des stadig i offentlig-
heden og pressen af 
undren over hvordan 
nøgenhed kan eksistere 
uafhængigt af seksuelle 
undertoner. Hvorfor er 
det I er nøgne, hvis det 
ikke er for at se på hin-
anden? Nøgensport gi-
ver en forståelsesram-
me, som handler om et 
sundt kropsfokus; en 
krop i bevægelse; en 
krop, der bliver brugt.

Nøgensport knytter an 
til tidens diskussion om 
kropsforskrækkelse. Du 
skal bruge din krop på 

en naturlig måde og acceptere den krop, du har. En vigtig 
del af den fortælling er, at naturister ikke er veltrænede 

 
SOLSPORT

Af Mette Duekilde 
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idrætsudøvere, som kun viser kroppen, hvis den er ensartet 
brun og perfekt. I nøgensport kan alle være med og du stiller 
op med den krop, du nu engang har. Nøgensport er hygge, 
ikke elite.

Praktisk nøgenhed
Kunne man ikke lige så godt dyrke sport med tøj på? Jo, 
det kunne man da, men der er også praktiske fordele ved at 
være nøgen i nogle sportsgrene. Det er oplagt, når svømning 
og vand er involveret. At komme op og ned i sommervarmt 
vand med kano, surfbræt o. lign. er rart. Tennis, badminton 
og petanque er udbredte sportsgrene på naturistresorts. Her 
er det en fordel, at der ikke er tøj, som kommer hindrende 

i vejen for armens bevægelse med ketcher og kugle. På en 
nøgen krop kan man se kroppens bevægelser. Mensendieck-
gymnastik udøves af alle (næsten) nøgen. Yoga og dans kan 
dyrkes med bedre fokus på musklernes bevægelse under 
den nøgne hud. Og så er det jo bare rart at være nøgen, hvis 
man anstrenger sig. En løbetur, hvor ryg og lår ikke klistrer til 
i svedigt sportstøj er skønt.

Det er ikke alle sportsgrene, der egner sig lige godt til nø-
genhed. De sportsgrene, der er populære blandt naturister, 
er gerne sport uden så meget kropskontakt og uden behov 
for meget specialudstyr. Fodbold på et vist niveau kræver 
pigstøvler og benskinner. Så går det bedre med volleyball, 
hvor holdene befinder sig på hver sin side af nettet.

Nøgensport er folkesport
Det største nøgensportevent, som Danske Naturister har 
haft en organiseret deltagelse i, er det internationale natu-
ristløb i Rosenfelde i Tyskland. På og omkring en stor natu-
ristcampingplads afholdes et løb for børn, voksne og ældre. 
Der er to løbedistancer og mulighed for at gå, både med og 
uden vandrestave.  

Formålet er ikke konkurrence eller sportspræstation. For-
målet er at alle kan være med i en fest, hvor iscenesættel-
sen med startportal, heppekor, deltagerfotos og ikke mindst 
præmieoverrækkelse er i orden. Vi deltager alle med vores 
forudsætninger og vælger du at gå banen rundt småsludren-
de i en gruppe, hepper vi også på dig.
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S iger nogen ordet ”Nøgensport” i dag, er den 
mest oplagte – og muligvis eneste association 
- det årlige nøgenløb på Roskilde Festivalen. 

Der findes nok ikke mange danskere, som ikke har 
hørt om det. Da Roskilde Festivalen er en stor aktør 
blandt europæiske musikfestivaler, er løbet også om-
talt og bemærket langt uden for Danmark. Den store 
medieinteresse for begivenheden matches af utallige 
reportager og efter sigende er ’nøgenløb’ det mest 
brugte søgeord på festivalens hjemmeside.  Mange 
nyder at klikke sig hovedrystende ind på billedserier-
ne og grine af, at 
det virkelig fin-
der sted. Men 
det gør det – år 
efter år! 

I 2018 har nø-
genløbet 20 års 
jubilæum og i de 
seneste år er no-
get markant ved 
at ske: Der er op-
stået en respekt 
omkring hele lø-
bet og deltagerne 
(der tør!!) og der 
er knapt så meget 
tø-hø i nyheds-
formidlingen som 
tidligere, selv om 
studieværter dog stadig nærmest kappes om at knække 
først sammen af grin over ’dinglende dillere og daskende 
bryster’. Mange indser måske, at vi her kan genfinde bare 
lidt af den såkaldte danske tolerance og det frisind, vi så 
ofte taler højstemt om i skåltalerne.

Sportsligt set er selve løbet hur-
tigt overstået. Et meget begræn-
set antal løbere løber 2 x 450 
meter. Hurtigste mand og hurtig-
ste kvinde får en gratis billet til 
festivalen året efter. Senest del-
tog ca. 35 personer, men mange 
flere stillede gerne op, hvis de 
måtte. Det må de bare ikke. Det 
er nemlig mest en mediebegiven-
hed og der er ikke ressourcer til 
et større løb, selvom interessen 
er ret stor. Derfor trækkes der 
lod blandt de interesserede. 

Så… hvorfor findes muligheden 
ikke i større skala? Hvorfor griber 
ingen herhjemme chancen for at 
lancere et ’rigtigt’ nøgenløb, hvor 
alle kan være med? Med pæne 
præmier, med plads til sjov og 
publikum, men også med seriøsi-
tet i selve udfordringen/sporten? 

Findes frisindet kun på festivalpladsen i den rette ram-
me af godt humør, livemusik og højt alkoholindtag?  
Godt spørgsmål! 

Lidt historie
’Gymnos’ er det græske ord for nøgen og ordet Gymna-
stik kan oversættes direkte til ’Nøgen Øvelse’. Således bli-
ver begrebet gymnastikdragt egentlig ret selvmodsigende. 
Sport blev da også dyrket uden tøj i det gamle Grækenland 
og olympiske discipliner blev oprindeligt udført uden be-
klædning i mange år.

Med nøgenkulturens fødsel i vores kultur ved starten af 
det 20. århundrede, blev disse idealer fundet frem igen 
og revitaliseret med slogans som ’En Sund Sjæl i et Sundt 

Legeme’. Den vel-
trænede, stærke 
krop blev hyldet 
som et opnåeligt 
og ønsket ideal. 
Især i Schweiz og 
Tyskland grund-
lagde ivrige ideali-
ster afsides steder, 
hvor mennesker 
kunne finde ro, 
fokus og mulighed 
for dyrkning af 
nøgne idrætsgrene 
som f.eks. gymna-
stik, styrketræning, 
vandring, løb og 
svømning. Ophold 
disse steder var 
oftest også et jatak 

til en ’sundere levevis’ med afholdsløfte, vegetarisme og 
spiritualisme. 

Da naturismen for alvor fik sin storhedstid i først og frem-
mest Tyskland som bannerfører, opstod egentlige ’FKK-Lej-

re’ (Fri KropsKultur), hvor hele 
pakken blev implementeret. Nu 
skulle alle mennesker forstå at 
vælge ’den rette vej’ og i de før-
ste 10-15 år med naturistbladet 
Sol & Sundhed (der også udkom 
i Danmark 1937-1967) kunne 
læserne svælge i gode råd om alt 
fra naturmedicin, spirituel udvik-
ling, sygdomsbekæmpelse, selv-
udvikling, afholdsbevægelsen, 
kostråd, nødvendige afsavn til 
hvordan man styrker sit ’legeme’ 
og gør det sundere med blot sol, 
luft og natur. Nazismen overtog 
en del af disse idealer, i denne 
ideologi dog kun forbeholdt ’det 
rigtige hvide ariske menneske’ og 
den tidlige europæiske naturisme 
havde desværre også travlt med 
at lægge afstand til f.eks. afrikan-
ske stammers langt mere ube-
sværede, men såkaldt ’primitive 
nøgenhed’.

På de steder var det idealerne om bevægelse og krops-
lighed som social aktivitet, der var i højsædet. Disse ’lejre’ 
arbejdede med ønsket om at forbedre ’folkets sundhed’. I 

Om nøgensport  

gennem tiden
Af Kim Øverup og Lasse Czeloth
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det handler om fællesskab, om at 
snakke, og man derfor har valgt den 
absolut fysisk nemmeste sportsgren. 

Der er stadig adskillige internationale 
sportskonkurrencer internt i naturis-
men (f.eks. INFs svømmestævne, In-
ternationaler Naturistenlauf) og de er 
rimelig seriøse, men også her virker 
det som ideologien helt mangler. Det 
handler kun om individets præstati-
on. Deltager man i det mærker man, 
at det bare er et sportsarrangement 
som i tekstilverdenen, bortset fra at 
det foregår uden tøj. Men samtidig 
opdager man at menneskekroppen 
faktisk fungerer fint, ja måske endda 
bedre, uden sportstøj. I Danmark har 
der også været gennemført sommer-
lige vandreture, men igen handler det 
her mere om at individet skal mærke 
og beskæftige sig med naturen. Uden 
at der er noget større formål end op-
levelsen og det sociale samvær.

En slags konklusion
Ideologier og –ismer har det svært 
i dag, diktaternes tid er forhåbent-
lig næsten overstået, konkurrence-
mentalitet har vi så rigeligt af i vores 
samtid. Så skal vi skabe rum og lyst 
til sportslige aktiviteter - også uden 
tøj - må vi tage det frie valg seriøst. 

Vi kunne måske vælge at lægge vægt 
på naturismens grundsten - toleran-Foto: Gengivelse af billeder i Sol og Sundhed

dag er det reelt kun idealet om nøgenhed, som man kan 
opleve som ’sundhedsfremmende’ på langt de fleste dan-
ske naturistcampingpladser. Alt andet er nu parkeret som 
’individets frie valg’ som ingen andre skal blande sig i. Kun 
nøgenhed er stadig et krav, hvis man vil opholde sig på en 
naturistplads. 

Sport i dansk naturisme
For godt 10 år siden opstod København Naturist Petanque 
hvor 12-14 medlemmer i nogle år aktivt mødtes for at 
fremme sporten i naturistkredse, men også for at spille 
med tøj mod almindelige påklædte klubber. Det lykkedes 
med et vist held og der blev bygget nogle broer med lige 
dele sjov, seriøsitet og accept. 

For 5-6 år siden gennemførtes et ’Nøgen-OL i 5-kamp’ på 
det daværende Tysmosen Naturist Camping, dog med et 
beskedent deltagerantal. I de senere år har et større an-
tal danske naturister deltaget i det store årlige seriøse nø-
genløb på FKK-Camping Ostsee og vundet flere præmier 
ved disse lejligheder. Og for et par år siden lykkedes det 
at afholde det første og eneste DM i Nøgensvømning i 
Blovstrød Svømmehal – for øvrigt bakket op af den lokale 
professionelle svømmeklub. Ved Svanholm Gods i Horns-
herred blev der også en sommerdag gennemført et herligt 
nøgenløb i den private skov uden besvær eller stor ståhej. 
Men hvorfor får disse gode initiativer så ikke startet en bøl-
ge af kollektiv begejstring og nye ideer og aktiviteter?

Mange steder i Europa er der mulighed for flere aktivite-
ter som nøgen. Nogle steder kan man spille golf, mange 
pladser har tennis-, badminton- og volleybaner, andre har 
store bassiner der bruges til bl. a. konkurrencer og vand-
gymnastik. Lokalt kan sportsgrene være store, hvor geogra-

fien giver mulighederne. På spanske El Portus er der f.eks. 
dykning i det klare Middelhav, og klatring på bjergskrænter. 
På franske Arnaoutchot er der surfskole, og gæster udfører 
reel bølgesurfing i det vilde Atlanterhav. 

På danske pladser er der nærmest ingen mulighed for 
sport. Redskaberne er typisk forvitrede. Stort set ingen 
spiller volleyball mere, fodboldmål (hvis de findes) bliver 
ikke brugt, bordtennisbordene ruster. Er det på grund af 
alderssammensætningen af campisterne? Der er måske en 
hoppepude, men den er så kun til børn.
På den - til dels betænkelige - ideologiske baggrund som 

naturismen åbenbart havde omkring starten af det 20. år-
hundrede, er den ”sportfrie” og afslappede naturisme,  
som vi ser i dag faktisk mere sympatisk og næsten at fore-
trække. I dag er alle kropsidealer forsvundet i naturismen. 
Faktisk er det netop pointen at man kan deltage på trods af 
manglende styrke, træningstilstand, smidighed, kropsform, 
etc. Det handler ikke mere om at forbedre hele menneske-
racen, men kun om at individet, du og jeg, skal have det 
godt. Der spilles selvfølgelig sportsgrene som petanque og 
boulle, især i Frankrig, men alle der har oplevet det, ved at 

”Værdigheden vil vende tilbage  
til Mennesket, naar Mennesket 
vender tilbage til Naturen..” 
 
”Vort mål er: Mere Sundhed og  
mere Livslykke til de flest mulige  
Mennesker..”

(citater fra Sol & Sundhed, 
1940erne)
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det handler om fællesskab, om at 
snakke, og man derfor har valgt den 
absolut fysisk nemmeste sportsgren. 

Der er stadig adskillige internationale 
sportskonkurrencer internt i naturis-
men (f.eks. INFs svømmestævne, In-
ternationaler Naturistenlauf) og de er 
rimelig seriøse, men også her virker 
det som ideologien helt mangler. Det 
handler kun om individets præstati-
on. Deltager man i det mærker man, 
at det bare er et sportsarrangement 
som i tekstilverdenen, bortset fra at 
det foregår uden tøj. Men samtidig 
opdager man at menneskekroppen 
faktisk fungerer fint, ja måske endda 
bedre, uden sportstøj. I Danmark har 
der også været gennemført sommer-
lige vandreture, men igen handler det 
her mere om at individet skal mærke 
og beskæftige sig med naturen. Uden 
at der er noget større formål end op-
levelsen og det sociale samvær.

En slags konklusion
Ideologier og –ismer har det svært 
i dag, diktaternes tid er forhåbent-
lig næsten overstået, konkurrence-
mentalitet har vi så rigeligt af i vores 
samtid. Så skal vi skabe rum og lyst 
til sportslige aktiviteter - også uden 
tøj - må vi tage det frie valg seriøst. 

Vi kunne måske vælge at lægge vægt 
på naturismens grundsten - toleran-

ce og accept - og skabe mulighed for 
at deltage i aktiviteter, hvor mGENan 
SELV bestemmer sin grad af påklæd-
ning eller afklædning? Hvor det so-
ciale samvær og den fælles oplevelse 
er omdrejningspunktet! Hvor der er 
højt til loftet og hvor det især godt 
’bare’ må være sjovt at være med. 
Ingen bør påtvinges en ’jeg-er-na-
turist-kontrakt’ for at smide tøjet og 
kunne deltage. Det skal da bare være 
en oplagt mulighed som vi serverer 
med langt mere humor end selvhøj-
tidelighed. Det er nemlig ret svært 
at tage noget alvorligt, hvis man ikke 
også godt må grine lidt af det! Foto: Gengivelse af billeder i Sol og Sundhed

En privat petanqueklub med tidli-
gere ’base’ på Amager. Initiativtager 
Kim Øverup. Antal faste medlem-
mer 12. Startede som klub i foråret 
2006. Trænede fast hver anden 
tirsdag hele sommersæsonen med 
socialt fællesskab, grillmad, højt hu-
mør, sang og seriøs petanque som 
faste ingredienser. Klubben dyst-

de mod flere mere ’professionelle’ 
hold, bl.a. Østerbro Petanque Klub, 
og stillede også op på Kulturhavn 
2007 i København. K.Na.P. spillede 
også ”landskamp” mod svenske Sol-
heidan et år og vandt siden det før-
ste skandinaviske mesterskab i na-
turistpetanque på norske Sjøhaug 
Naturist Camping i 2008. K.Na.P. 
blev desværre nedlagt i efteråret 
2009. Der er muligvis vilje og enga-
gement til at ’genoplive’ klubben K.
Na.P. på det nuværende Tysmosen 
FriluftsCenter i foråret 2018.

K.Na.P.s logo er skabt af Lotte Kjøller
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N øgensvømningen i Frederiksberg Svømmehal 
startede helt tilbage i september 2001, som 
en af de første naturistaktiviteter. 

Sidenhen er der kommet mange lignende tilbud og i dag 
kan man deltage i nøgensvømning i 9 forskellige svømme-
haller, fordelt med fire steder på Sjælland (Frederiksberg, 
Herfølge, Blovstrød og Korsør), fire i Jylland (Aalborg, Bør-
kop, Durup og Skanderborg) og et på Fyn (Nyborg). 
Gennem tiderne har der også været tilbud om nøgensvøm-
ning flere andre steder rundt i landet.

Nøgensvømningen er hovedaktiviteten og der bliver også 
svømmet mange baner, hver eneste uge i vinterhalvåret. 
Kendetegnende for alle steder er, at det sociale samvær og 
hyggen er i højsædet, hvor børnefamilier, par, enlige, unge 
og gamle mødes gennem vinteren.
Danske naturister holder af at kunne få varmen i den kolde 
tid, få rørt sig, motion i forskellige doser, afsluttende med 
en god gang saunagus, som også tilbydes de fleste steder.

Wellnesstilbud har udviklet sig fra nøgensvømningen og 
der tilbydes i dag egentlige kurbade/nøgenwellness flere 
steder i landet, men det er et helt kapitel for sig selv.

Tilbud som vandgymnastik, babysvømning, nøgenyoga, 
varmtvandstræning og nøgenrutsj er eller har været på 
programmet gennem årene.

NøgenRutsj
Frederiksberg Svømmehal har en 105 meter lang vandrut-
sjebane, og når enden er bar kommer der fart på. En stille 
konkurrence mellem enkelte deltagere i nøgensvømningen 
udviklede sig til, at der flere år i træk blev afholdt egentlige 
Danmarks Mesterskaber i NøgenRutsj.

Der blev trænet og drøftet teknik mellem deltagerne, og 
det at barbere balder giver - ifølge en mandlig deltager - 
flere hundrededele sekund på slutresultatet.

Se videoer fra nøgensvømning og nøgenrutsj på:  
vimeo-kanalen Danske Naturister  
https://vimeo.com/danskenaturister/videos.

Af Søren Kristensen

Foto: Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal

Når nøgensvømning  
      udvikler sig

Af Søren Kristensen
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E t arrangement som nøgengolf burde være garant 
for en deltagersucces i naturistkredse. At spil-
le golf uden en trævl på kroppen forener jo de 

ting, som mange naturister efterspørger, nemlig nø-
genhed, god motion, frisk luft og socialt samvær. Det 
var i hvert fald dét, som drev initiativet frem i 2016.

Dengang allierede jeg mig med Carsten Wagner, som 
både var golfspiller og naturist – gode egenskaber hos en 
samarbejdspartner udi nøgengolf. Han kendte en golfklub 
i Nordvestsjælland, Mensalgaard, hvor muligheden for at 
praktisere nøgengolf burde være tilstede, skønnede han.

Fornemmelsen var rigtig, og vi fik en aftale i stand med be-
styreren, Tom, som bestemt ikke syntes nøgenforskrækket. 
Det kunne hans medlemmer dog godt være, mente han, 
så vi kunne ikke spille sammen med dem; i stedet måtte vi 

leje hele området for en dag. Heri medregnet klubhuset, 
hvor klubbens ’kro-mutter’ (som heller ikke var nøgenfor-
skrækket) ville varte os op under og efter vores aktiviteter 
på ’greenen’.

Mensalgaard har en 9-hullers bane og en par-3 bane for 
begyndere. Deltagergebyret blev sat til 200 kroner ud fra 
en forventning om 25 fremmødte. Vores forening stillede 
en underskudsgaranti på 1000 kr. i tilfælde af, at antal del-
tagere skuffede. Deltagergebyret gav adgang til golfområ-
det samt klubhuset i tidsrummet kl. 14 til 20, søndag den 7. 
august. Deltagerbetalingen inkluderede også en prøvetime 
med instruktør. Hvis man ikke havde sine egne golfkøller, 
kunne et sæt lejes af klubben for 50 kroner.

Jeg syntes selv, at arrangementet blev slået ret stort op: 
Indbydelsen blev oversat til engelsk, tysk og fransk og 
sendt til publicering i INF’s medlemsblad ’Focus’ i håb om 
at tiltrække udenlandske, golfspillende naturister. I Europa 
praktiseres nøgengolf så vidt vides ellers kun i Frankrig på 
naturist-resortet ’La Jenny’.

På trods af indenlandsk som udenlandsk annoncering blev 
arrangementet ikke den store deltagersucces. Vejret var 
ikke med os, og nøgengolf kræver godt vejr med sol og 
ingen vind over de åbne vidder. Der var kun en svag vind, 
men vejret var gråt og regnfuldt, så det kunne måske for-
klare den manglende deltagelse af udlændinge. Imidlertid 
var der bindende tilmelding for herboende naturister, og 
af dem havde kun 15 tilmeldt sig. Arrangementet blev dog 
gennemført som planlagt med efterfølgende spisning i 
klubhuset.

Et forsøg på en gentagelse i 2017 måtte opgives, da der 
kun var 10 tilmeldte. Dette skyldtes ikke svigtende inte-
resse blandt golfspillerne, men datoen var – viste det sig 
- uheldigt placeret i forhold til ferie- og rejseplaner.
Nu giver vi projektet en chance til i 2018, men fremgangs-
måden bliver en anden: denne gang bliver det ikke Mensal-
gaard, men naturisterne, der foreslår en dato.

Min erfaring med tilslutning til nøgengolf er, at prisen sam-
menholdt med usikkerheden omkring vejret afholder man-
ge naturister fra at forsøge sig med sporten, hvorimod in-
karnerede golfspillere sætter spillet over pris, vejr og vind.

NØGENGOLF
Af Torben Larsen



Med det danske sommervejr kan det være 
svært at forene sejlads med nøgenhed. 
Det er jo ofte koldt og blæsende at stå 

ved roret, men alligevel er det ofte lykkedes at 
udnytte muligheden for nøgenhed ombord. 

Jeg har sejlet i 35 år, men det er først i de se-
neste 10 år, at nøgenheden har sneget sig 
ombord. Båden er en 10 m lang sejlbåd, 
en Maxi 33 og besætningen ombord er 
skipper Nis og Vibs. På de gode dage, 
dvs. når der er en svag vind fra NV, 
og skyfri himmel, sejler vi ofte 
ud i bugten lige uden for Struer 
Havn og smider ankeret. Bugten yder god beskyttelse mod 
vinden, og båden lægger sig med agterenden mod solen. 
Så er det af med tøjet og nyde de varme stråler, og hvis 
vandtemperaturer er over de 16˚, skal vi ofte en tur i van-

Sejlads  
og  

nøgenhed
Af Nis Christiansen  

det. Bugten har for øvrigt også en fin badestrand, hvor 
der bades både med og uden badetøj. 

På de længere ture rundt i landet, i havnene er det svært 
med nøgenhed. Man ligger tæt i havnene og tager jo 
hensyn til nabobådene. Når vejret viser sig fra den bedre 
side, er det ikke nødvendig med tøj på ombord under 
sejlads. Man sidder godt beskyttet i sit cockpit, og mø-
der også andre sejlere, som har smidt tøjet. Rundt om i 
de danske fjorde, er der udlagt ankerbøjer, som frit kan 
benyttes af sejlere under Dansk Sejlunion. Vi benytter 
ikke så ofte disse bøjer, da der tit kan være 2 til 3 både 
ved disse bøjer. Vi bruger vort eget anker. Det giver også 
bedre mulighed for at komme helt tæt på land, hvor der 
ofte er bedre læ.
  
I de senere år har vi ofte benyttet muligheden for at 
overnatte ved eget anker rundt om i landet. Vi finder en 
læ bugt, og hvis vejrudsigten er stabil, er der ikke nogen 
grund til at gå i havn. Så kan man nyde den optimale 
frihed ombord. Da båden er udstyret med både toilet, 
koldt og varmt vand, køleskab og komfur, samt bruser på 
badeplatformen er det en fantastisk frihed at sidde på 
badeplatformen med en skål friske jordbær og en flaske 
champagne i solnedgangen, og vågne op til stilheden 
næste morgen. 



E SPN, et af USAs største 
sportsmedier, har for 9. 
gang udgivet et Body 

Issue med nøgne por-
trætfotografier af ver-
densstjerner indenfor 
sport. I 2017 var 
Caroline Wozni-
acki en af dem. Vi 
ville gerne have 
interviewet Ca-
roline Wozniacki 
om, hvorfor hun 
stiller op til det, 
men har ikke fået 
kontakt, så vi må 
bruge hendes 
egne udtalelser til 
andre medier.

På Instagram skrev hun 
selv: Stolt og glad for 
dette billede! Tak #ESPN-
Body for forsiden, ledsaget 
af dette smukke billede af en 
tenniskrop.
 
I interview til ESPN Magazine siger hun: 
”Jeg har indset, at jeg ikke kan bruge tid på at 
stresse over noget jeg ikke har og bare må glædes over det 
jeg har. Hvis jeg ikke ligner en supermodel på catwalken, 
gør det ikke noget, for jeg ser godt ud på min egen måde.” 

Hvorfor skal sportsstjerner fotograferes nøgne?
The Body Issue 2017 rummer 24 atleter som viser deres 
nøgne krop i aktion. I de ledsagende interview fokuserer 
atleterne på, hvordan deres krop er en faktor i sporten eller 
påvirkes af sporten, f.eks. en kvindelig kampsportsatlet, der 
kan se, at hun mister brystvæv ved træningen eller en foot-
ballspiller, der er mere spinkel end de fleste i den meget 
fysiske sport. Der er også en para-atlet imellem, som viser 
sin krop med dens fysiske mangel. 
Det journalistiske fokus er på at vise kroppen som sportens 
redskab og grundforudsætning. Men man skal ikke være 

blind for, at The Body Issue også er 
en publikumssucces og indtje-

ningskilde pga. de afklædte 
billeder. Vicepræsident i 

ESPN Chad Millman har 
sagt: “Body er et utrolig 
vigtigt magasin. Det 
taler om alle slags 
atletiske kroppe på 
en sund og posi-
tiv måde og afslø-
rer historier, som 
er inspirerende 
for læserne pga. 
de forhindringer 
mange af disse at-
leter skal igennem 

for bare at kunne 
deltage. Men det vi-

ser især den utrolige 
magt fotografiet har til 

at få os til at stoppe op 
og overveje hvad det er vi 

ser.”

I 2016 var der debat i USA om 
ESPN var gået for langt med at vise 

nøgenhed. ESPN tog det selv op på de-
res egen hjemmeside. 

Jim Brady, public editor hos ESPN skrev i en blog, at han 
syntes det var upassende at sætte et billede af en nøgen 
bagdel øverst på ESPNs hjemmeside. I den trykte version 
var billedet dækket af et ekstra omslag, der kunne fjernes, 
men på hjemmesiden stod billedet, som det var. Han teste-
de sin holdning til billedet hos bekendte i forskellige aldre. 
Alle under 30 syntes det var et flot og æstetisk billede. 
Mange over 30 var enige i, at det ikke burde ligge offent-
ligt på en sportshjemmeside. Deraf konkluderer han, at de 
unge, som er vant til internet og sociale medier, er mere 
vant til at se afklædte, ucensurerede billeder end de lidt 
ældre.

Se hele ESPN Body Issue på www.espn.com/bodyissue

Den nøgne krop  
        i toppenaf Mette Duekilde
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Krops- 
debatten  

kører afsted  
i medierne

Af Mille Hansen

B orgerne erobrer byen tilbage, kun bevæbnet 
med deres kroppe og deres cykler. Luca Gen-
tile har flere gange stået bag Naked Bike Ride i  

København, senest i 2016. Siden er han draget vi-
dere ud i verden på sin cykel og fortsætter med at 
arrangere nøgencykelture i byer, som han befinder 
sig i ved sommertid.

Konceptet er enkelt: en gang om året, på sommerens var-
meste dag, laver vi en cykeltur rundt i byen for at få byen 
tilbage fra store motorkøretøjer og for at råbe (og synge) 
mod forurening, biler og hyklerisk snerperi. For at proteste-
re mod uanstændig eksponering for biler og forurening. For 
at fejre cykling, natur, menneskekroppen og tilværelsens 
enkelhed og frihed.

Nøgenhed er ikke et krav. Beslutningen om at være nøgen 
er helt op til deltagerne. De enkelte deltagere bestemmer 
selv, hvor meget nøgenhed de er indforståede med.

Hvordan det hele begyndte:
Den 12. juni 2004 gik cyklister i 29 byer verden over ud 
på gaderne, de fleste ikke iklædt andet end et afvæbnende 
smil. Det var ikke kun en stor succes, men også en stor 
overraskelse, da hverken politiet eller pressen troede det 
faktisk ville finde sted.

Dette var verdens første World Naked Bike Ride. Siden har 
det spredt sig til 70 byer verden over med tusindvis af del-
tagere.

World Naked Bike Ride bruger nøgenhed til at vise det sår-
bare menneske i byen. Desuden spiller Luca P. Gentile på, 
hvad vi udsætter hinanden for. Hvad er acceptabel opfør-
sel i byen? At kapsle sig ind i metal og røgskyer er mere 
acceptabelt end at stå nøgen frem.

At cykle nøgen i en demonstration er næppe sport, men en 
illustration af at det er menneskekroppe, der færdes i byen.

WORLD NAKED  
BIKE RIDE
Af Mette Duekilde, baseret på  
oversatte uddrag af Luca P. Gentiles blog  
Travelthetheaterwordpress.org

2 017 var præget af debatten om en voksende 
bølge af blufærdighed både blandt unge og 
voksne, specielt når det gælder at gå i bad ef-

ter fitness og i svømmehaller. Politiken har belyst 
problematikken i en række artikler, hvor der blev 
beskrevet, at badegæster helst klæder om allerede 
hjemmefra for ikke at vise sig nøgne foran andre af 
svømmehallens gæster. Det er værst med de unge 
og blandt dem, værst med pigerne, hvilket nemmest 
ses lige efter idrætstimer. Der laves opinionsunder-
søgelser om emnet og de viser, at det nu faktisk er 
majoriteten, der ikke ønsker at bade med andre. 

Unge vokser op i en kultur, hvor mediernes retouchere-
de billeder dikterer, hvordan den perfekte krop skal se ud 
og ifølge de uskrevne regler i de unges subkultur, må alle 
andre, mere naturlige kroppe, ikke vises frem. For ikke at 
nævne, at de unge efterhånden slet ikke ved, hvordan en 
naturlig krop ser ud, da de aldrig ser den naturlige nøgen-
hed omkring sig. De afspejler sig dog ikke kun i de perfekte 
kroppe i medierne, men også i hinanden. Og det, der gør 
fælles badning besværlig, er kampen om at ligne veninder-
nes fælles forestilling om en perfekt krop. Ligner man ikke 
veninderne eller modellerne, går man ikke i bad efter sport 
eller i svømmehaller. 

D E B AT T E N  I  D A N M A R K

“

”
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Men, som nævnt, er det ikke kun de unge der bliver mere og mere blufærdige. 
På det seneste har man oplevet, at også mænd vælger at dække sig, når de går i 
bad. Nogle bruger lændeklæder - en form for ”tarzanklæde”, som de beholder på 
i bruseren. I en artikel i DR Nyhederne siger kønsforsker Christian Groes, at vi le-
ver i en ’skizofren tid’, hvor man på den ene side hylder porno, sex og den frihed, 
der er forbundet med dem, og på den anden side, er der en tendens til at være 
bange, passe på og endda skamme sig over kroppen og seksualitet.  Christian 
Groes mener dog, at den tildækkende tendens blot er en tilbagevending til hvad 
normen var for nogle årtier siden, inden nøgenhed blev lig med frisind og frihed. 
Han mener, at nøgenhed altid har været et grundlæggende menneskeligt tabu.

Den stigende blufærdighed har også en praktisk konsekvens. Politiken skrev i 
maj 2017, at svømmehallernes gæster fravælger at gå i bad, inden de hopper 
i bassinet. De er simpelthen beskidte. Som følge her af, øges mængden af klor 
som tilsættes vandet, hvilket er nødvendigt for at forhindre, at bakterierne fra 
eksempelvis armhuler havner i badevandet. Den stigende mængde bakteriedræ-
bende klor i badevandet bekymrer Dansk Hydraulisk Institut, der er en forsk-
ningsorganisation med speciale inden for vandmiljø og kemikalier, eftersom den 
øgede mængde klor er usundt og blandt andet kan give udslag i røde øjne samt 
et dårligt indeklima. 

Så hvordan væbner man sig mod den voksende bølge af blufærdighed specielt 
blandt unge? Måske ligger svaret i hvordan de voksne omgås deres børn, når 
de selv er nøgne. For blufærdighed smitter – og børn afspejler jo bare deres 
forældrenes mønstre, hvilket blev konkluderet i en artikel i Aarhus Stiftstidende 
i januar 2017. Hvis forældrene fravælger at gå i bad både før og efter familie-
svømning eller venter med at gå i bad, til de kommer hjem efter fitness, hvordan 
skal man så forvente at børnene lærer at gøre det modsatte? Derhjemme bliver 
badeværelsesdøre lukket og forældrene går ikke uden tøj mellem badeværelse 
og garderobeskabet, hvis deres børn er tilstede.  

I en artikel i Samvirke fra juli 2017, bliver der præsenteret resultater af en under-
søgelse foretaget af Coop Analyse, hvor der skulle besvares et enkelt spørgsmål:  
Hvornår skal man som forælder stoppe med at være nøgen foran sit barn? 4 uf 
af 10 (38%) af de udspurgte mener, at det skal man, når barnet selv viser, at det 
ikke vil se far og mor nøgne. Med andre ord, at man skal respektere barnets og 
egne grænser. Blandt psykologer og forskere er der som altid delte meninger. 
Nogle mener, at det lyder fornuftigt, andre, som professor i kropskultur Verner 
Møller, mener til gengæld ikke, at forældre på noget tidspunkt skal stoppe med 
at være nøgne over for deres børn, da det kun vil medvirke til at give børnene en 
forkvaklet kropsforestilling. Hvor får børnene deres grænser fra?

Mediedebatten bølger i Danmark og Danske Naturister byder gerne ind som en 
stemme for et afslappet syn på nøgenhed.

Vera Playa Club Hotel er Spaniens 
ældste og største naturisthotel. På 
grundlag af et dejligt 14-dages op-
hold i september 2017 vil jeg gerne 
give en beskrivelse af hotellet m.v. – 
og en opfordring til at besøge det.

Om hotellet
Hotellet ligger på den spanske øst-
kysts sydlige del. Nærmeste lufthavn 
er Almeria – ca. 70 km fra hotellet. 
Der er 281 værelser og hele området 
er præget af lave bygninger, meget 
grønt og roligt. Fra poolen er der di-
rekte adgang til stranden, der er in-
gen vej, promenade eller andet mel-
lem hotellet og stranden. 

Fra kl. 8 morgen til kl. 20 aften er 
hele hotellet naturistområde. Kun 
selve restauranten er ikke naturist. 
Den ligger ned til stranden med en 
terrasse med udsigt over havet, kun 
30 m væk.

Gæsterne
De tre største grupper af gæster var 
spaniere, englændere og tyskere. Jeg 
traf ingen andre danskere på hotel-
let. Der er god mulighed for at gøre 
bekendtskaber ved poolen. Jeg mød-
te et tysk ægtepar, begge 74 år. Det 
var interessant og tankevækkende at 
høre om deres barndom – begge de-
res familier var, mens de var ganske 
små, flygtet fra øst til Hamborg. 
Da jeg var der, var de fleste gæster 
nok 50+, men der var dog også yngre,  

Strand og  
nøgenvandring 
på Vera Playa 

Club Hotel

Af Paul Fabricius
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H olstebro kommune har fået den ide at skilte med, at der er en 
naturiststrand i Græm, så turister i nærheden af Holstebro kan 
benytte den. Det er især tyske turister, der gerne vil på naturist-

strand, hvor der er skiltet, så de ved, at det er lovligt at være nøgen. 
Turister ved ikke altid, at det er lovligt at være nøgen på alle strande i 
Danmark, og er bange for at gøre noget der er forkert. Holstebro kom-
mune inviterede os i DN Midt/Vest til at deltage på dagen, hvor skiltene 
blev afsløret, så TV og aviser kunne se stranden, som det er planen, at 
den skal bruges.

På dagen, hvor skiltene blev afsløret, var der flere taler. Søren Olsen, formand for 
erhverv og turisme i Holstebro kommune, fortalte om vigtighed af, at der er et 
tilbud til alle, også til dem, der kan lide at bade uden tøj. Vi naturister fik også lov 
til at blive hørt, dog blev det klip ikke sendt i TV. Dernæst blev der serveret ka-
gemænd og kagekoner til alle. Så var det tid til indvielsen og alle, der havde lyst, 
fik et rødt håndklæde og så løb vi samlet i vandet, selvfølgelig uden badetøj. Det 
skal lige siges, at der var TV kameraerne klar, og det klip hvor vi løber i vandet, 
er blevet vist mange gange. Efter den officielle indvielse, havde vi arrangeret, at 
DN Østjylland var der med mobilsauna, så alle kunne blive varmet godt op igen. 
Vi afsluttede dagen med pølser og kartoffelsalat og hyggeligt samvær.

Græm Strand ligger ved Husby Klit. Kommer man fra syd (fra 
Ringkøbing) på vej nr. 181 forbi Strandgården, kører man helt 
op forbi vej 537. Det er den, der går mod Ulfborg, Tvind Sko-
lerne m.m. Umiddelbart nord for vejkryds 181 / 537 kommer 
man forbi Husby Kirke. Lige nord for kirken drejer man mod 
vest ad en grusvej, der hedder Græmvej. Efter 3,4 km ender 
grusvejen med en parkeringsplads. Herfra går man 100 – 
500 meter mod nord. Stedet er ideelt med skov i baglandet, 
så der er ingen uvedkommende trafik gennem området, som 
der er længere mod syd med sommerhusområder og mange 
parkeringspladser langs vejen.
 
(Kilde: strandguide.dk)

Skiltning for  
(na)turister

Af Henning Møller

samt børnefamilier. Der er aktivite-
ter for børn adskillige gange formid-
dag og eftermiddag. For voksne er 
der ligeledes aktiviteter som mini- 
golf, vand-volleyball, vandgymnastik, 
zumba m.v. 

Strand
Sandstranden er god, bred og ki-
lometerlang. Der er virkelig mange 
strandbarer. Dem, der ligger tættest 
på hotellet, kan man benytte uden 
påklædning – kun med et håndklæde 
til at sidde på. Andre strandbarer no-
get længere mod syd kræver lidt tøj.

Vandringer
For mig er vandringer en væsentlig 
del af ferier og dagligdage. Jeg har 
adskillige gange gået nøgen langs 
stranden mod nord til få hundrede 
meter før byen Villaricos. Mod syd 
har jeg gået nøgen forbi Puerto de 
Roy og til lige før havnen i Garrucha 
– knap 5 kilometer. Ingen steder på 
mine vandringer har jeg set skilte der 
forbød naturisme – heller ikke når jeg 
var langt fra selve Vera Playa.

I byen er der uklarhed om, hvor stort 
område man kan gå nøgen i. Der er 
ingen skiltning, der viser, hvor man 
ikke kan gå nøgen. Jeg har gået me-
get rundt langt fra hotellet. Ingen 
problemer. Ingen kommentarer. Dog 
bør man nok holde sig fra bydelens 
gennemgående veje.

Desuden kan man gå i bjergområde,  
der ligger fra byen Villaricos mod 
nord og bjergområdet syd/øst for 
Garrucha 

Gode internetsider:

-  https://www.playasenator.com/en/
hotels/vera-playa-club-hotel

-  http://www.veraplaya.info  
er virkelig god, men mange  
informationer er op til 10 år gamle. 

- http://www.veraplayafriends.com 
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SaunaEvent er tre gange 
blevet afholdt i Køben-
havn og i forbindelse med 
Kulturby Århus fik også 
jyderne fornøjelse af et 
SaunaEvent i november på 
Århus Havn. SaunaEvent 
indgik i Byens Puls. 

SaunaEvent laves i sam-
arbejde mellem Danske 
Naturister, Det danske 
Saunaselskab og lokale 
samarbejdsparter. I Århus 
fejredes også Finlands 100 
år med finsk saunakultur.

Danske Naturister er en 
landsdækkende forening 
med 8 lokalforeninger, som 
dækker hele Danmark. Der 
er ca. 1150 medlemmer i 
foreningen.

Læs om foreningen og 
dens aktiviteter på www.
naturister.dk

Om vinteren arrangeres der  
nøgensvømning og well-
nessaftner i alle landsdele. 

Om sommeren arrangeres 
der weekendture og stran-
daktiviteter. 

Årets øtur i pinsen gik til 
Sejerø med nøgenvandring 
fra campingpladsen til fyret 
på nordvestspidsen af øen.

At lave naturisttur til en 
konventionel campingplads 
er en god måde at udbrede 
kendskabet til naturismen.

Tysmosen Friluftscenter 
ved Ledøje har i 2017 
fået etableret gode fysiske 
rammer for aktiviteter med 
en café, en ny, stor sauna 
og et shelter til primitiv 
overnatning.

Saunaen blev indviet ved 
SaunaBasic i oktober og er 
siden brugt til månedlige 
saunaaftner. Shelteret kan 
bookes via hjemmesiden 
naturister.dk/tysmosen



Afsender: Danske Naturister, Trehøjevej 2, 8883 Gjern

Find os på www.rassol.dk

Aktiv naturistferie i Kroatien
De kroatiske naturist resorts byder på en bred vifte af sportsaktiviteter under ferieopholdet.

Alt fra morgengymnastik til tennis, minigolf, sejlsport samt gode cykel- og vandrestier. 
Der er mulighed for indkvartering i både lejligheder samt hotelværelser med halvpension.

Ring til Rassol Travel på tlf. 61634212 og få et uforpligtende tilbud.
Rassol Travel har arrangeret rejser for naturister i mange år. Vi ved, hvad vi taler om.


