


Dagens	program	– før	frokost

10.15	– 10.30:	 Velkomst	og	præsentation	af	deltagerne
10.30	- 11.45:	 ”Kommuner	der	ser	blåt”	v.	Thomas	Bjørn-Lüthi,	

Aabenraa	og	Gitte	Hyttel	Skrubbeltrang	fra
Frederikshavn	kommune.	

Reflektion og	vidensdeling	med	hinanden.
12.00	- 13.00 Frokost	– Vild	med	Vand	bordet	



Dagens	program	– efter	frokost

13.00	- 14.15:	 Hvor	langt	er	vi	med	at	skabe	lokal	synlighed	i	VmV
Oplæg:	Skab	lokal	synlighed,	v.	Birger	Lenvig

14.15	– 14.45:	 Kaffe,	kage	&	netværk
14.45	– 16.00: Frivillighed	og	det	gode	værtskab	– hvordan	får	man	en	

hel	by	til	at	udøve	Det	Gode	Værtskab	v.	Else	Møller
16.00	-16.15	:	 Vild	med	Vand-sekretariatet:	?	Og	afslutning

16.30: Dansk	Sejlunions	klubkonference	slutter



• 93	Vild	med	Vand-havne

• Kan	ses	på:	www.vildmedvand.dk

• Målet	er	100	i	2018

Status	- tilmeldte	havne



Ta'	mig	med	til	dit	drømmeland
der	hvor	man	ka'	drømme
Og	ta'	mig	med	ud	i	verdens	larm
der	hvor	man	ka'	larme

Ta'	mig	med	til	Joanna
ta'	mig	med,	ta'	mig	med,	ta'	mig	med
Hvis	det	er	der	hvor	man
ikke	bare	skal	passe	sig	selv	

Vil	I	med	til	Joanna	?



Ta'	mig	ud	på	det	store	hav
der	hvor	man	ka'	svømme
Og	ta'	mig	op	i	den	tynde	luft
der	hvor	man	ka'	svæve

Ta'	mig	med	til	Joanna
ta'	mig	med,	ta'	mig	med,	ta'	mig	med
Hvis	det	er	der	hvor	man
ikke	bare	skal	passe	sig	selv	- ja	så

Ta´ mig	med	til	Joanna



Velkommen	til	

Thomas	Bjørn-Lüthi,	
Aabenraa	kommune	&

Gitte	Hyttel	Skrubbeltrang,	
Frederikshavn	kommune:

”Kommuner	der	ser	blåt”



Næste	oplæg:

Birger	Lenvig

Skab	synlighed	lokalt	
- og	få	mere	opmærksomhed	

og	flere	deltagere	til	jeres	aktiviteter



Hvordan	er	den	lokale	synlighed	i	Vild	med	
Vand-udvalgene	i	dag?

• Vi	har	en	lokal	presseansvarlig	i	hver	Vild	med	Vand-havn

• Største	anledning:	Havnens	Dag	– årligt	tilbagevendende	

• Forskellige lokale	åbne	Vild	med	Vand-aktiviteter



Havnens	Dag	2016	– godt	i	gang

Afholdt	i	42	Vild	med	Vand-havne

• 296	presseklip	+	radio

• 5	regionale	TV-klip	(fx	TV2	Øst)

• Vigtigst	af	alt:	60.000	besøgende	



Havnens	Dag	2017	– fortsat	godt	arbejde

Afholdt	i	71	Vild	med	Vand-havne

• 777	presseklip	på	landsplan;	heraf	flest	lokale

• 10	regionale	TV-klip	og	5	regionale	radioindslag

• Resultat:	+	100.000	besøgende	



Lokale	eksempler



– OPLEV HELE VESTSJÆLLAND– OPLEV HELE VESTSJÆLLAND

Til samtlige husstande

Korsør. City holder aftenåbent fredag / 17-23

Korsør. Flere hits på vej i Gryden / 42

Hyggeligt BroMarked 
på Halsskov / 3

Uge 24 | 13. juni 2017

KORSØR: Lørdag blev Havnens Dag markeret med et fl ot arrangement i Korsør Marina, hvor der var masser af muligheder 
for at prøve livet til søs med vandsport, leg og åbne både. / 2

Liv på vandet. Havnens Dag med vandsport og leg

KORSØR: Strandene er populære udfl ugtsmål, men hygge og leg 
kan hurtigt risikere at blive afl øst af druknefare. Det er bag-
grunden for DGI’s Ocean Rescue Camps, som i Korsør foregår 
i sommerferien fra den 31. juli til 2. august på Ceresstranden. 
Bag campen står DGI og Slagelse Svømmeklub.

Ocean Rescue Camp introducerer børn mellem 8 og 17 år 
til en masse kystlivredningsaktiviteter som førstehjælp, dyk-
ning, svømning og board padling. Børnene bliver klædt på til 
at kunne redde sig selv og deres venner og familie. Man kan 
være en rigtig dygtig svømmer i et bassin, men ikke kunne 
begå sig sikkert i det åbne vand. For der gælder nogle helt 
andre forhold.

Læs mere side 12

DGÍ s Ocean 
Rescue Camps 
skal lære børn 
at redde liv  
DGÍ Ocean Rescue Camp på Ceresstranden i Korsør 
giver børn redskaber til at kunne redde sig selv og 
andre gennem en masse sjove aktiviteter

... når som helst, hvor som helst ...

www.vdonline.dk

Gratis
LOKALE
NYHEDER
nu i din
mobiltelefon

HUSK ALTID AT FÅ EN VURDERING FRA OS 
– det betaler sig...

BoligEksperterne
Tlf. 5835 1700

Kortet kan købes hos 
Føtex
HavneArkaderne, 
Korsør

Et kort til alle ønsker...

Korsør/Skælskør
Gavekort

CITYEVENING
FREDAG DEN 16. JUNI  
– ÅBENT TIL KL. 22.00

Vi ses til

KORSØR

Se program  
og alle de gode tilbud fra side 17
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 ” De kan starte på knæene og få en fornemmelse af at padle lidt rundt, inden de 
kommer op at stå. Og så skal de også opleve, at fremdrift er lig med balance.

Klaus Nørregaard, Skive Windsurfing Klub

 b Lokalt
■	SKIVE
■	SALLING
■	FJENDS
■	VINDERUP

Ægteparret Bente og Axel 
Zabell fra Skive har beslut-
tet at prøve kræfter med 
hver deres surfbræt i sø-
sportshavnen i Skive. 

Det er lørdag, og vi er til 
Havnens Dag, hvor alle sejl 
er sat for at give børn og 
voksne gode, maritime op-
levelser. 

Blandt andet giver Skive 
Windsurfing Klub mulighed 
for at prøve kræfter med det 
såkaldte SUP-surfing (SUP 
står for stand up paddling), 
som bliver mere og mere po-
pulært. 

- Vi har aldrig prøvet det 
før, siger Axel Zabell om det 
at stå på et surfbræt. 

Han og hustruen synes 
derfor, at det var med at gri-
be muligheden for at afprø-
ve, om de kan holde balan-
cen ude på vandet.

- Enten går det godt, eller 
også går det rivende galt, si-
ger Axel, inden han skubber 
sig fra kajkanten. 

- Axel, vi bliver nødt til 
at have dig vendt om, siger 

Klaus Nørregaard fra Skive 
Windsurfing Klub.

- Hvorfor? spørger Axel 
Zabell, da han sidder på 
knæ på sit board, der flyder 
stille i havnebassinet.

- Fordi du sejler med bag-
enden forrest, svarer Klaus 
Nørregaard. 

Axel Zabell kommer ind 
til kanten og får vendt sit 
korpus om på boardet. 

Og så padler han ellers 
derudad mod sin kone Ben-
te, der allerede er kommet 
op at stå på fødderne, mens 
hun padler. 

De ser begge ud til at 
have fundet balancen. 

ROEN PÅ VANDET 
Inde på kajen siger Klaus 

Nørregaard: 
- De kan starte på knæe-

ne og få en fornemmelse af 
at padle lidt rundt, inden 
de kommer op at stå. Og så 
skal de også opleve, at frem-
drift er lig med balance. 

Han forklarer, at et bo-
ard, der ligger stille på van-
det, lettere giver overbalan-
ce.

Samtidig håber Klaus 

Nørregaard også, at folk, 
der prøver et surfboard på 
vandet for første gang, vil 
opleve den ro og rekreative 
følelse, der er ved at være 
ude på vandet. 

- De skal have en god fø-
lelse ... det der med at kom-
me ud på vandet, siger han.

KAN GØRES OVERALT 
Klaus Nørregaard tror, at 

SUP-surfing er blevet popu-
lært, fordi du kan gøre det 
uden vind og bølger - for 
eksempel inde i større by-
ers havne som København. 

Og der arrangeres også 
ræs og mesterskaber inden 
for SUP-surfing.

- Der er virkelig sket me-
get på den front. Det er no-
get, du kan gøre overalt, si-
ger Klaus Nørregaard. 

Til Havnens Dag i Ski-
ve kunne man blandt andet 
også besøge roklubben. 

Børn kunne opleve duk-
keteater inde på kul-
tur-husbåden Svanen.

Og enkelte af skibene i 
søsportshavnen var i da-
gens anledning såkaldt 
åbne skibe, hvor alle kunne 
gå ombord og besøge skib og 
skipper.

Havnens Dag i Skive Søsports Havn:

På surfbræt  
for første gang

 ■ Er en national begivenhed, som i år afholdtes 
af flere end 70 havne i Danmark, der er under 
projektet Vild med Vand. Det er Dansk Sejlunion 
og Foreningen for Lystbådehavne, der står bag 
den store dag, som er støttet af Nordea-fonden. 

 ■ Blev afholdt første gang i 2016, hvor 41 
havne deltog med mere end 60.000 danskere 
på havnene. I år forventes flere end 100.000 
danskere at have besøgt de godt 70 havne. 

 b Havnens Dag 10. juni

Axel Zabell og Bente Zabell får instrukser af Klaus Nørre-
gaard, inden de skal stå op og padle på et surfbræt.

Der blev vist et eksempel på, hvordan     en redningsflåde folder sig ud og 
puster sig op af sig selv.  Foto: Steen Don



Lokalt	pressearbejde
• Fortæl	også	om	de	åbne	Vild	
med	Vand-aktiviteter



En	ny	vinkel	om	jeres	resultater…



PM-skabelon	til	lokale	PR-ansvarlige
Findes	på	:
vildmedvand.dk/vidensdeling	
under	punket ”presse”

Nu bliver det lettere at prøve sine våde drømme af i praksis

I hvert fald dem, der indbefatter det våde element. For XXX Havn er gået med i et nyt, ambitiøst 
Vild med Vand-projekt, og aktører på tværs af havnen går sammen om at lukke op for 
godteposen og tilbyde gratis prøvesmagninger. 

Baggrunden for projekt Vild med Vand er at de danske lystbådehavne savner liv og aktiviteter og
XXX Havn er én ud af de nu 42 danske havne, som er med fra start, når det nye landsdækkende 
projekt for alvor skydes i gang med aktiviteter i foråret 2016. Målet er at åbne havnene op og 
gøre dem til lokale samlingspunkter for oplevelser, fællesskab og vandaktiviteter af enhver art.  

”Vi har valgt at gå med i Vild med Vand-projektet, fordi vi gerne vil have mere liv og stemning på 
havnen. Vandet og havnen indbyder til oplevelser for hele familien, og det kan vi skabe gennem 
Vild med Vand, hvor vi bliver en del af et stort samarbejde mellem havne i hele Danmark,” 
forklarer Fornavn Efternavn, der er tovholder for Vild med Vand i Byens navn.  

Havet og havnen er også til dig
Vild med Vand et treårigt projekt skabt med støtte fra Nordea-fonden. Baggrunden for projektet 
er ganske alvorlig. Fritidssejladsen i Danmark har oplevet tilbagegang over en årrække, og 
mange havne kæmper med faldende omsætning og tomme bådpladser. 

Men det vil Xxx Havn gøre noget ved, og er derfor blandet de første Vild med Vand-havne, der 
har meldt sig på banen. 

”Sejlads er kun én af de mange muligheder på havnen. Det vil vi gerne vise vores gæster, og vi 
glæder os til at udvikle ideer og skabe nye aktiviteter. Havnen er et sted, hvor alle er velkomne og 
kan få en oplevelse med hjem,” siger Fornavn Efternavn og nævner kajak, Stand Up Paddle, åben 
sejllads og vinterbadning (giv gerne jeres egne gode eksempler) som eksempler på forskellige 
tilbud, som en havn kan byde på. 



”Anledning”:	100	dage	



Velkommen	til:

Birger	Lenvig

Skab	synlighed	lokalt	
- og	få	mere	opmærksomhed	

og	flere	deltagere	til	jeres	aktiviteter


