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EN TUR PÅ VANDET – ÅRETS FEDESTE SOMMERTILBUD FOR ALLE – VI VENTER KUN PÅ DIG 

Hvad er skønnere end en tur ved, på og i vandet? Solen 

skinner og spejler sig i vandet, svalerne synger og dykker lavt, 

luften fremstår frisk og klar, skyerne driver langsomt hen 

over himlen, børnene leger og unge som ældre har alle gode 

muligheder for at hygge sig og få en uforglemmelig oplevelse 

sammen på Frederiksværk Lystbådehavn.   

Danmark er omgivet af vand, og året rundt lokker mere end 

7.000 km kyst små som store vandhunde ud under åben 

himmel for at bade, sejle, surfe og hygge. Flere og flere 

danskere under Corona nedlukningen har fået øjnene op for, 

hvilke muligheder der er ved og på vandet. Samfundet er nu 

endelig åbent for mere samvær og derfor inviterer 

Frederiksværk Sejlklub havnens brugere og alle interesserede 

gæster til fælles aktiviteter i Åbent Hus-arrangementet: ’En tur på vandet’. 

Tidspunkt: lørdag d. 12. juni fra kl. 11.00-15.00 

Hvor: Frederiksværk Lystbådehavn, Havnelinjen 25, 3300 

Frederiksværk 

Åbent Hus-arrangementet lægger op til berigende og ikke mindst smukke naturoplevelser, krappe 

fangst med fokus på leg og læring for de yngste sammen med 

familie, bedsteforældre eller andre pårørende, en mere frisk 

fællesskabsoplevelse på en af vores sejlbåde i juniorafdelingen 

eller en cool tur sammen med en kammerat på Stand Up Paddle 

board (SUB).  

Er du mere til en uforglemmelig sømandshistorie på nogle af 

medlemmernes både, er der også mulighed for det eller måske 

vil du lade dig overraske af anderledes 

objekter på ’stumpemarkedet’, hvor der kan købes/sælges brugt maritimt 

udstyr.  

Sejlerskolen har to både, som du har mulighed for at besøge på havnen og 

hvem ved, måske sætter det gang i drømmen om at sætte ’kurs mod fjerne 

kyster’?  

Af endnu mere spændingsbetonede aktiviteter kan nævnes Dansk Sø 

Rednings Selskab (DSRS) 

Lynæs, der fra havnens 

ydermole vil forestå 

afskydning af nødraketter i tidsrummet kl. 14.00-

14.30. (afhængigt af opnået politi tilladelse) 



Åbent hus Frederiksværk Sejlklub 12. juni 2021 11-15 

Under alle disse mange udfordrende, interessante og hyggelige 

aktiviteter er du så heldig at kunne købe pølser m.m. fra Jan 

Mikkelsens originale ’Københavnervogn’  

og kaffe & kage, is & sodavand fra Sejlklubbens klubhus.  

Kom frisk – vi glæder os til at se dig! 

 

Fakta 

Frederiksværk Sejlklub sørger for at arrangementet lever op til 

gældende Corona regler, men henstiller til at du og alle andre deltagere, hjælper os. Ved at overholde 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, passer vi på hinanden.  

 

 

Deltagelsen i Åbent Hus-

arrangementet er gratis 

og kræver ingen 

tilmelding. 

Husk de 3 S’er: ’Skygge, 

Solhat og Solcreme’ – 

forhåbentlig viser dagen 

sig fra sin smukkeste 

solrige side. 

 


