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Maritime aktiviteter VMV-havn som har erfaring fra 2016 eller tidligere Uddybende forklaring af aktiviteten, andet

"Åben båd" Korsør, Snekkersten mfl.
Info, gæstfrihed, kaffe og måske en sejltur - særskilt pakke er under udarbejdelse på 
sekretariatet og klar til april 2017

Jollesejllads - Feva, opti osv. Gilleleje, Lynæs, Lynetten, mfl. Smagsprøve på den jollesejllads som klubben udbyder efterfølgende

Stand Up Paddle (SUP) Gisseløre, Helsingør, Egå, mfl.
Der er SUP board i Dansk Sejlunions trailer, men kontakte nærmeste surf-klub hvis I ikke 
selv har adgang til boards

Prøvedyk / udstilling v. dykkerklubben Helsingør, Gilleleje I Helsingør gav et kæmpe bassin på kajen mulighed for prøvedyk
Tovtrækning imellem grupper Gisseløre, battle imod lokale politikere SUP er en meget tilgængelig og nem aktivitetog derfor oplagt at invitere nye til at prøve
Ribbådssejllads Lynetten

Skate i eller på havnen Lynæs udførte "i" havnen og Lemvig "på" havnen
Ret forskellige aktiviteter. "I havnen" gav gode billeder og presse, imens "på havnen" sikrede 
at flere unge dukkende op på dagen

Maritime - eller alm. loppemarked Lynæs mfl. Vær opmærksom på at det er ret pladskrævende. Overvej om boderne skal være gratis.
Krabbevæddeløb Egense mfl. Kan være en passiv aktivitet eller sættes på program med naturvejleder eller væddeløb
Fjordcykler Vejle mfl. www.facebook.dk/fjordcykling og www.fjordcykling.dk
”Fiskedam” for børn De fleste børnehavner har et sæt som  de bruger til sommerfesten - måske kan det lånes

(Kystlivredning)
Det tidligere "livredder-patruljen" er flyttet over til Søsportens Sikkerhedsråd, og 
kystlivredningen giver ikke længere opvisninger i havnene

Søsportens Sikkerhedsråd Kontakt Rebecca Deely på email: rde@dma.dk
Via kampagnen "Sejl sikkert" kan I invitere en sikkerhedsinstruktør til at komme og lave 
sikkerhedsdemonstrationer

Redningshelikopteropvisning Arrangeret af Forsvarets Operations Center (gl. SOK) 

Dette koordineres centralt af sekretariatet. Kontakt Lone hvis I ønsker besøg. Besøgene 
forsøges fordelt så flest mulige havne kan få besøg samtidig med at forskellige havne får 
besøg fra år til år

Marinehjemmeværnet Kontakt gerne Nils Thorlak på nils@thorlak.dk eller tlf.. 51 25 47 11 vedr. besøg. 
Gamle træskibe (sejl og fiskebåde) Roskilde mfl. Tag fat i Lone hvis I vil høre mere. Der findes pt.ca. 430 skibe i eller ved 120 havne i DK

Besøg af Søværnets skibe Lone (VmV) har kontakt til Søværnet
Søværnet har skibene Thyra og Svanen. Kontakt Birgtte Vagnholm på birgittevagnholm@mil.
dk

Havmiljøvogterkampagnen
Hvis I ønsker at få mere information - eller vil høre om de kan deltage med en stand, så 
kontakt Birgitte på: birgittevagnholm@mil.dk

Naturvejleder fortæller og viser frem Find naturvejledere via kommune
Se flere forslag på næste side...
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Ikke direkte maritime aktiviteter Havn/klub som har erfaring med aktiviteten
Vælg aktiviteter som tiltrækker gæster i en attraktiv målgruppe. Når de har mødt 
jeres gode værtsskab, kommer de igen

GPS skattejagt Lynæs, arrangeret af lokal bådudstyrsforretning
I kan også vælge at bruge en Geocaching-app og lægge interessante Havnens Dag skatte 
ud i nærheden

Motionsløb med start tæt på havnen Familie eller bredde - i samarbejde med den lokale løbeklub
"Fjord-marked" madvaresalg Indbyd lokale handlende til at lave boder med tematiseret mad

Hoppeborg
Kontakt et lokalt kommercielt firma som gladeligt kommer, men vær opmærksom på at det 
er pladskrævende

Funball Se ovenfor
Orienteringsløb Måske er der en lokal klub som vil organisere et kort løb 
Beach Volley
Modeshow 
Musikkoncerter Jazz (Helsingør), "Tørfisk" (Holstebro), "Visens Skib" (Ebeltoft)

Fjordsvøm / Hav-svømme-arrangement
Gå i samarbejde med den lokale hav- eller svømmeklub og lav et arrangement som starter 
eller slutter tæt på havnen

Gymnastikopvisning - trampolin show Tag fat i den lokale forening - hvis børneopvisning har I allerede mange børnefamilier med
Teater / danseteater Tag fat i en lokal gruppe

Andet:

Samarbejde med den lokale fotoklub Stubbekøbing
Få taget gode billeder fra dagen og lav fx en konkurrence om det bedste Havnens Dag 
billede

Lokale gårdbutikker kan deltage Stubbekøbing Fx med tema som sejlermad eller fiskeretter
Den lokale bager - kaffe / kage telt Ideen er blot at lade andre stå for salg og fortæring hvis I ikke selv ønsker at stå for det

Bibliotekstudstilling 
Få det lokale bibliotek til at lave en udstilling med langturssejllads, nye vandsportsgrene, 
danskernes maritime drømme, andet

NB. Bemærk, at sekretariatet i 2017 udbetaler kr. 5.000,- til alle Vild med Vand-havne som er med på Havnens Dag 10 juni. 
Eneste betingelse er at Havnens Dag programmet er indtastet via KultuNaut senest 1. maj.
Denne støtte kan bruges som aktivitetsstøtte til de maritime eller de ikke-maritime-aktiviteter. I bestemmer selv.


