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SOMMERAVIS TIL ALLE SEJLERE & HAVNE

Nyborg værtsby
for Vegvesir Race
Nyborg har en optimal beliggenhed i forhold til sejlsport
generelt og i særdeleshed i
forhold til et adventure sailrace Vegvesir, hvor de mere
end 200 tilmeldte både dyster
i kystnær sejlads kombineret med ægte havkapsejlads.
Derudover tiltrækker byens
centrale beliggenhed midt i
Danmark mange sejlere fra
hele Europa.
Læs side 10.

Bogense testhavn
for skridsikring
Et nyt produkt skridsikrer
broer i en vedligeholdelsesfri
løsning, uden brug af sprøjtemidler eller gummimåtter.
Bogense Marina har takket
ja til at afprøve en ny skridsikring på havnen. Det kom
til Danmark for få år siden,
for på den måde at gøre en
indsats for sikkerheden.
Læs side 34.
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Flydende miljø vaskeplads lanceres i Esbjerg

Kentek i Esbjerg har opfundet en miljø bådlift til
havne, der mangler plads,
når bådene skal op af
vandet for at blive vasket
og bundsmurt.
Det kan være en omfattende
indsats, når både skal op af
vandet for at få bunden vasket og smurt. Især hvis havnen mangler en bedding, kran
eller spuleplads.
Med erfaringen fra produktion af flydebroer har Kentek

Lynetten kæmper
for akvædukt
Selvom en klapbro er vedtaget i anlægsloven for den
kommende Lynetteholm, vil
Sejlklubben Lynetten kæmpe
videre for at få en akvædukt.
-Vi, som medlemmer, vil
naturligvis bevare vores havn,
og hvis der fortsat skal være
fri ind- og udsejling til havnen, er en akvædukt den eneste mulighed, siger klubbes
formand Airo Bjarking.
Læs side 4.

Signalflagene var hejst på denne 7 tons motorsejler, der var den første båd til at indvie den flydende Kentek miljø vaskeplads til både.

opfundet en flydende miljø
vaskeplads, som er bygget
op omkring otte flydepontoner. I midten er der placeret
en stor ’bradepande’, som
kan sænkes godt to meter
ned i vandet, så både med en
dybgang på op til 2,20 meter
kan sejle ind på platformen.
Bådliften kan tage både op til
14 tons og en længde på 14
meter.

• Flydebroer
• Badebroer
• Gangbroer

Båden holdes her med fire
støtter og fire spil, og platformen hæves op fra vandet.
En proces der fungerer perfekt selv i Esbjerg med meget tidevand, hvor anlægget
fint følger med vandstanden,
viste en demonstration af anlægget i begyndelsen af juni,
hvor MarinaNews fulgte processen.
Læs side 18 - 19.

• Rækværk
• Ramper
• Bådbomme

Sådan besejles
Bornholm
Bornholm ses af mange som
et uopnåeligt mål. Men planlægger man turen rigtigt, er
det ingen sag.
Sejlturen til Bornholm er
en del af oplevelsen, og
planlægger du turen rigtigt, er det ingen sag.
Se disse råd og kom hurtigt
til Bornholm - og hjem igen.
Læs side 23.

• Bådlifte
• Udstyr mv.

www.nbcmarine.dk - info@nbcmarine.dk
tlf. 49 17 00 72
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En kort leder...

Vær sød ved havnefogeden
Har en havn 500 pladser,
er der midst 500 kaptajner, som har en mening
- og som vil høres.
Af Karin Meulengrath

Karin Meulengrath
Tlf 21 72 32 11
Marinaguide.dk
Havnefogeder.dk,
& MarinaNews

Sommeravisen er den første
af sin slags. Den er blevet til
efter ønsket ’har I også noget
på tryk’ fra de mange havne,
som ellers er at finde på det
digitale medie MarinaGuide.
Det har vi nu, i form af en
sommeravis til havne og sejlere.
En lidt nørdet avis, som ud
over havnepræsentation også
rummer en række artikler for
alle med interesse i havnedrift. Blandt andet om en ny
måde at gøre broer og glatte
overflader skridsikre.
Sejlerne kan tage avisen
med på båden og i ro og mag
læse om de mange spændende havne og de oplevelser, der
venter, når båden er fortøjet.
Så er det bare med at komme
i land og gå på opdagelse.
I avisen er der også inspiration til sejladser i dejlige
Danmark, ind i fjordene og
ud til øerne.
God læselyst
Karin Meulengrath
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Hans Hansen har for nylig
skiftet job.
På sit nye job slår han bl.a.
græs og under en køretur
med slåmaskinen gik tankerne tilbage til hans tidligere
job.
Årsagen var, at børnene,
der opholdt sig på græsarealet, flyttede sig helt af sig selv,
når han kom kørende.
Det skete ikke på hans tidligere job som havnefoged.
Her blev folk stående, så han
måtte køre udenom, fortæller Hans Hansen, som ikke
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sådan er den generelle opfattelse blandt bådejere. Det
gælder også færdsel på havnens arealer, som er offentligt
område.
På en havn er det næsten
en tradition at ‘vende på havnen’. Man skal lige ned og
se, hvad der sker. Det giver
selvsagt en del trafik til stor
irritation blandt bådejerne.
‘Hvad skal de her’ og ‘Det er
jo vores havn’. Men det er det
ikke - det er vores alle sammens rekreative område, og
andre end bådejere må gerne
være der.
Båd uden plads
Coronaen har betydet en
kæmpe interesse for at være
bådejer. Men mange har købt
en båd uden af have en båd-

plads. Det sætter havnens administrative personale under
pres, for bådejerne forventer nærmest at havnen skal
løse problemet for dem. Det
svarer til, at man køber en
bil uden en parkeringsplads.
Men er det andres problem?
Faktisk er det utroligt, at
der ikke er opstået en MeToo
kampagne, for der er nok af
eksempler, desværre.
Nu kunne det jo lyde, som
om der kun er sure og urimelige bådejere på lystbådehavnene. Det er naturligvis ikke
tilfældet, for rigtigt mange er
søde og hjælpsomme. Og der
er jo heller ikke grund til andet. Havnens personale gør
bare deres arbejde. Det er der
god grund til at sætte pris på.

40 dages fængsel for at påkøre havneansat
Kontroverser mellem
bådejere og ansatte i
lystbådehavne har mange
havne oplevet.
En episode på Bogens
Havn har medført fængsel til en 75-årig mand.
Uenigheder og kontroverser
kan opstå i mange sammenhænge og lystbådehavnene er
ingen undtagelse.
Det viser en få år gammel
sag fra Bogense Havn, hvor
en 75-årig mand i Østre
Landsret er idømt 40 dages
betinget fængsel, 60 timers
samfundstjeneste, og en frakendelse af kørekortet i et år.
Dermed ændrede landsretten
den første dom i byretten,
hvor manden blev frikendt.

Brokhøjvej 3a
karin@marinaguide.dk

er hans rigtige navn, men af
hensyn til sit nuværende og
tidligere arbejde ønsker han
at være anonym.
Eksemplet viser en kæmpe
mentalitetsforskel på de to
situationer. På havnen synes
opfattelsen at være ‘her står
jeg og så må du flytte dig’.
Hans Hansen fortsætter:
Når jeg før udførte en reparation på havnen, fik jeg ofte
en sur bemærkning med på
vejen. ‘Hvorfor gik det overhovedet i stykker ‘og ‘hvorfor
bliver det først lavet nu’?
Når jeg laver et stykke arbejde på min nye arbejdsplads,
bliver jeg i stedet mødt med
et ‘Tak’. Sikken en forskel.
At man har købt en plads
til sin båd, betyder jo ikke, at
man ejer hele havnen. Men

Grim attitude
I byretten forklarede den
75-årige mand, ifølge Fyens
Stiftstiden, at han på Havnekontoret havde spurgt, hvor
hans båd var blevet af, fordi

den ikke stod på sin sædvanlig plads.
Ifølge hans forklaring fik
han af havneassistenten at
vide, at det måtte han selv
finde ud af. - Det, syntes jeg,
var underligt, og ja, det kan
godt være, vi skændtes lidt
inde på kontoret, forklarede
den 75-årige i retten, mens
havneassistenten som vidne
forklarede, at den 75-årige
havde “en grim attitude”
inde på kontoret.

sel
Drama på havnen: 40 dages fæng
for at påkøre havneansat

Ramte havneassistenten
Da den 75-årige kom fra
Havnekontoret, satte han sig
ind i sin bil, hvor hustruen
ventede, Han foretog en
forlæns U-vending, og umiddelbart efter ramte bilens
venstre forskærm havneassistenten.
Bilisten forklarede, at han
først så havneassistenten, da
bilen ramte ham, og at han
straks bremsede. I modsæt-

ning hertil forklarede både
havneassistenten og et vidne,
at den 75-årige kunne have
undgået påkørslen, mens et
andet vidne i landsretten forklarede, at han ikke mente,
påkørslen var bevidst. Men
det mente dommerne i Østre
Landsret. Landsretten på-

peger, at selv om påkørslen
skete med lav hastighed, og
havneassistenten ikke kom til
skade, hører episoden alligevel under straffelovens paragraf 245 stk. 1, der handler
om “legemsangreb af særligt
rå, brutal eller farlig karakter”.
elle
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Find lystbådehavne der matcher din
dybgang – havneportal hjælper på vej

Undgå unødige grundstødninger med MarinaGuides søgefunktion. En
funktion, der hurtigt giver
et overblik over de havne,
som matcher din dybgang. Også andre parametre kan vælges.
Af Sara Sulkjær, journalist.
MinBaad.dk

Selv den mest idylliske sejltur
kan på kort tid få en brat opbremsning. Bogstavelig talt.
Kysser båden havbunden,
risikerer sejleren ikke blot at
sidde uhjælpeligt fast, også
skader i lystbådens kølstruktur kan forekomme.
At bladre havneguiden
igennem i jagten på lystbådehavne, der matcher den
enkelte sejlbåds dybgang, er
dog et omfattende arbejde.
Et arbejde, som havneportalen MarinaGuides smarte
søgefunktion kan klare.
Her indtaster sejleren blot
bådens mål, hvorefter en liste

Klik på et område på kortet, og

Lynetten vil kæmpe
videre for akvædukt
Anlægsloven for Lynetteholm i København er nu
vedtaget med en klapbro,
men Sejlklubben Lynetten
vil kæmpe videre for at
få en akvædukt. Sikkerheden forringes markant,
mener Dansk Sejlunion.
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Margretheholms Havn alias

Lynnetten

Læg turen forbi Lynetten og Margretheholms Havn,
mens du kan. Oplev den autentiske havn, bygget
med de bare næver af værftsarbejdere, som ikke
kunne få en bådplads i København.
Du vil finde en provinshavn midt i hovedstaden,
fyldt med nærvær og hygge.

se, hvilke havne der passer til din
båd, når du er logget ind.

over de aktuelle havne dukker op.
Legepladser og cykler
Det er ikke kun de større
sejlbåde med den dybe køl,
der kan få glæde af søgemaskinen. Også en række andre
parametre er en del af søgemaskinen:
- Søgningerne kan også bruges af havnens andre gæster.
Hvor er der legeplads, og
hvor er der en badebro eller
lejes cykler? For sejlere, der
mangler en sejlmager eller et
sted at tanke benzin, bliver
søgefunktionen ligeledes en
fordel, påpeger kvinden bag
havneportalen, Karin Meulengrath.
Tjek selv de mange søgefunktioner på MarinaGuide.
dk.

Om MarinaGuide
MarinaGuide.dk blev etableret i 2013 med det formål at
markedsføre de danske lystbådehavne ved at sætte fokus
på de muligheder, sejlere og andre gæster har omkring havnen. Det gør portalen blandt andet med en seværdighedsoversigt og en aktuel kalender. Omkring 100 havne figurer
i øjeblikket på MarinaGuide.dk
Foruden MarinaGuide udgives avisen MarinaNews, som
nu er aktuel med denne sommeravis for havne og sejlere.
Derudover drives portalen Havnefogeder.dk, et onlinesite
for alle med interesse i havnedrift.

Af journalist Jesper Elle
jesper@marinaguide.dk

Illustrationerne viser, hvordan skibene kan sejler over vejen og derved sikre en uhindret passage til Margretheholms Havn og Lynetten.

Medlemmerne af Sejlklubben Lynetten, der frygter at
blive spærret inde i Margretheholm Havn af en klapbro,
når arbejdet med at køre millioner af tons jord til den nye
kunstige ø Lynetteholm starter, vil arbejde videre for at få
anlagt en akvædukt.
På sejlklubbens generalforsamling 10. juni, var der bred
opbakning til at fortsætte dialogen med bygherren, By &
Havn, om mulighederne for
at få ændret planerne fra en
klapbro til at bygge en akvædukt i stedet for.
-Vi som medlemmer vil naturligvis bevare vores havn og
hvis der fortsat skal være fri
ind- og udsejling til havnen,
er en akvædukt den eneste
mulighed. Det er fortsat den
bedste løsning for os og vil
samtidig være et fantastisk visuelt udtryk for havnen, siger
formanden for Sejlklubben
Lynetten, Airo Bjarking.
Stor begrænsning
Myndighederne
erkender
også, at etableringen af dæmningen og en oplukkelig bro
hen over indsejlingen til Margretheholm medfører en stor
begrænsning for havnens
brugere og sejlklubben.
Det fremgår af et svar fra
transportminister Benny Engelbrecht (S) til folketingets

transportudvalg i slutningen
af maj.
Af svaret fremgår det også,
at By & Havn ønsker at fortsætte en konstruktiv dialog
med sejlklubben i forbindelse
med etablering af Lynetteholm.
Det er i denne dialog Airo
Bjarking sætter sin lid til, at
By & Havn og Københavns
kommune, som ejer 95 pct.,
vil genvurdere muligheden
for en akvædukt.
Kritisk sejlunion
Fastholdelsen af, at der skal
være en klapbro, vækker også
stærk bekymring hos Dansk
Sejlunion, der repræsenterer
260 danske sejlklubber med
rundt regnet 55.000 medlemmer.
Unionen, der også varetager
interesserne for danske og
internationale sejlere, føler
ikke, at deres bekymringer er
blevet imødekommet.

Loven vil, i den form, den
nu er vedtaget, bl.a. markant
forringe sikkerheden for fritidssejlere, når alle sejlere,
uanset om det er kano, kajak,
robåd, små og store både,
skal benytte det lange, smalle
kronløb, side om side med erhvervstrafik, færger m.v., har
sejlunionen påpeget overfor
folketingets trafikudvalg.
Det er ligeledes kritisabelt,
at en af landets største sejlklubber og lystbådehavne
(S/K Lynetten. red.) afskæres
adgangen til havet.
”Vi er naturligvis bekendte
med, at vores ønsker vil udfordre tidsplanen for projektet og påføre projektet meromkostninger. Ingen af disse
hensyn bør imidlertid veje
tungere end at finde løsninger på de mange udfordringer
omkring Lynetteholm, slutter
henvendelse, der er underskrevet af Dansk Sejlunions
formand Line Markert.

I Københavns baghave
og med Rehfshaleøen
og Christiashavn som
nærmeste nabo, ligger
Margretheholms Havn. I
daglig tale Lynetten.
Havnen er drevet af ildsjæle,
som har et nært forhold til
hvert bræt og hver hyggelig
krog af havnen.. Her er bør-

nene med på havnene, hvor
de kan lege med hinanden,
på hoppepuden eller på legepladsen.
Der er et lidt tilfældigt indtryk over stedet. ’Her passer
lige en planke’, som det skal
være på en selvbyggerhavn.
Det mest oplagte besøgsmål
er Refshaleøen, som er blevet et af københavnernes

Restaurant Lynetten

foretrukne udflugtsmål. Her
hænger man ud på Nordkajen, der er som en pose blandet bolsjer. Fra streetfood til
cafeer, klatrehal og paintball
til gourmetrestauranter i en
blanding mellem butikker og
antikmarked. Desuden bliver området på rehfshaleøen
brugt til festivaler og koncerter.

Selvfølgelig er der masser
af muligheder i København
fra Tivoli og et utal af andre
forlystelser. Nyd en frisk gåtur over Christianshavn og se
Operaen og Christiania eller
tag en af busserne til byens
centrum.
Fra 2022 vil sejlads til
havnen være begrænset af
en klapbro. Så besøg hav-

Vestersøhus

nen mens det er let og gå
på opdagelse i området.
Se mere på marinaguide.dk/
margretheholms-havn-lynetten.
S/K Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K
www.lynetten.dk

Se byen

Foto: Nicolas Cosedi

Reataurant Lynetten ligger i det østlige klubhus, som også
rummer administrationen. et dejligt sted at nyde en forfriskning eller et måltid mad. Her er en flot udsigt over havnen
mod Amager og over Øresund.
Refshalevej 200, 1432 København

S/K Lynetten har to klubhuse, hvor gæster er velkommen.
I Vestersøhus, som ligger i en grøn oase, er der et lille køkken, opholdsrum samt toilet og bad. Du kan også grille og
nyde samværet på havnen. Vestersøhus finder du i havnens
vestlige ende ved bro 9.

Som det ses på kortet, ligger lynettten tæt på Christianshavn og Rehfshaleøen..
Resten af København kan
nås med en af busserne.
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Tre perler på stribe Vestlige Limfjord

I den vestlige del af Limfjorden kan du opleve tre
lystbådehavne, der har
hver sin oplevelsesprofil
og unikke karakteristika.
Lemvig Havn ligger i hjertet af den hyggelige købstad
Lemvig med masser af spisesteder, shopping og kulturelle
tilbud bl.a. Krabbefestival i
september.
Klima og bæredygtighed
sætter sit præg på den aktive
havn, hvor bycentrum ligger
omkring 200 meter fra kajen.

På den østlige del af havnen
findes Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium. Her kan du lære mere om
klimaløsninger og benytte et
større rekreativt udeareal, der
også omfatter en skaterpark.
Museet for Religiøs Kunst
ligger på din højre side, når
du sejler ind i vigen og den
gamle Toldbod er omdannet
til et nyt museum for guldalderkunst
Hvis du sejler videre til
Lemvig Marina, der ligger
cirka 1 sømil nord for Lem-

vig by – møder du en rolig og
naturskøn lystbådehavn.
De nærmeste naboer er
Lemvig Sejlklub, den lokale
badestrand med lækker badebro, Lemvig Golfklub med
udsigt til fjorden og smeltevandsdale fra istiden samt
Lemvig Feriecenter med
blandt andet en legeplads.
Thyborøn - helt i vest
Tager du turen til Limfjorden
vestligste havn finder du Thyborøn Lystbådehavn.

De maritime kræfter præger hele byen. Her er du helt
tæt på Vestkysten. Friske fisk
og skaldyr er på menuen i de
mange hyggelige spisesteder.
Den Røde Hal ligger lige ved
lystbådehavnen, og her er sejlerfaciliteter i den ene ende
og restaurant Fiskehallen i
den anden.
Bare 50 meter fra lystbådehavnen finder du gode specialbutikker, og en spytklat
længere væk kan du komme
helt tæt på en af Danmarks
største fiskerihavne.

Thyborøn har et væld af
maritime attraktioner for små
og store fx Jyllandsakvariet,
Kystcentret, Sneglehuset, Iskunsten og Sea War Museum.
Ved siden af lystbådehavnen finder du en af Danmarks absolut bedste badestrande. Og er vejret til en is,
så hedder den lokale isbutik
”Fjams og kugler”, der frit
oversat betyder isvaffel med
guf.

Havne for børnefamilier til søs

Er du som forælder på
udkig efter oplevelser
for hele familien, kan
du roligt læse videre. I
følgende artikel får du to
bud på børnevenlige destinationer, når familien
skal til søs.
Af Magnus Rasmussen

Struer Lystbådehavn

Vestlige Limfjord • Tre lystbådehavne • www.lystbaadehavne.lemvig.dk
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En af de mest oplagte destinationer for børnefamilien
er Struer Lystbådehavn, som
virkelig har gjort sig umage
med at gøre havnen til en attraktiv destination for børn i
alle aldre.
For de yngste er der netop
investeret 400.000 kroner i
en splinterny legeplads, hvor
man roligt kan slippe sine
børn fri.
Er man derimod til vandsjov, kan Struer bryste sig af
at have Skandinaviens største
Aquaglide park. Parken er for
nyligt blevet udvidet, så den
nu kan bruges af 50 ad gangen, og kan bedst beskrives
som en stor, oppustelig aktivitetsbane på vand. Parken
er fuld af sjove forhindringer
samt to vandrutsjebaner, et

hoppeområde og høje punkter, man kan springe i vandet
fra.
Ved siden af Aquaglide-parken ligger Cable Fun Struer,
hvor der er mulighed for at
prøve kræfter med vandski
eller wakeboard på deres
200 meter lange kabelbane.
Kabelbanen er udstyret med
rail og flyvehop, hvis man
er en vovehals med hang til
adrenalinsus. Hælder stemningen derimod mere til en
afslappende tur på vandet, er
der også mulighed for at leje
paddleboards.
Knap tre kilometer fra havnen ligger den børnevenlige
Bremdal Strand. Med sandbund, lavvande og en nydelig

badebro, hvor man kan fange
krabber, er der rig mulighed
for at spendere en dejlig solskinsdag ved bredden.
Øer Maritime Havn
Hvis årets sejltur leder dig
omkring Djursland, kan det
varmt anbefales at sejle til
Øer Maritime Havn syd for
Ebeltoft. Havnen er anlagt i
en stor, kunstig sø, som besejles via en sluse. For mange
besøgende er indsejlingen en
oplevelse i sig selv og et dejligt førstehåndsindtryk af en
havn, som byder på sjove aktiviteter for børn i alle aldre.
Øer Maritime Havn er en
del af feriebyen, med ten-

Aquaglide park i Struer Havn er den største i Skandinavien.

nisbaner, fodboldbaner, minigolf, petanque, svømmehal
med sauna samt legeplads
med hoppepude. Det er som
at træde ind i en miniatureudgave af Club La Santa.
Når dagen går på hæld, og
det er ved at være spisetid, er
grillpladser på havnen et hit.
Eller besøg Café Benjamin
med udsigt over kanalerne.
Hasle Havn på Bornholm
Er turen gået over Østersøen til Bornholm, vil børn
og voksne elske Hasle Havn.
Her er ikke kun et flot havnebad, og en ny lagune med
sandstrand og badebro, hvor
du også kan leje kajakker.

Cable Fun i havnen i Struer.

Det flotte havnebad på Hasle
Havn.

Ved lagunen er der en café i
et attraktivt strandmiljø.
Havnene med børnevenlige faciliteter
Hvis du er på udkig efter børnevenlige havne andre steder
i det danske farvand, kan det
anbefales at besøge marinaguide.dk. Her kan du ved
hjælp af et smart filter finde
havne med udvalgte kriterier
som for eksempel familiebaderum, vandlegeplads, legeplads og strand.
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Kran, trailer og traktor i ét
Selvkørende bådvogn i
Volvokvalitet til svenske
priser vinder frem under
pandamien.

I det seneste år har svenske
Swedeship solgt 10 Sublifts
til europæiske lande. - Vi er
stolte af salget under pandamien, siger salgschef Peter
Hartzell fra Swedeship. - Ikke
mindst er vi glade for vore
kunders tålmodighed, for
hele forsyningslinjen har været påvirket af covid 19.
Sublift betjenes af én person med en trådløs fjernbetjening. Det er en alt i én
løsning, der giver lave investeringsomkostninger.
Denne 50 fods sejlbåd tages på
land af en mand, som betjener
Sublift med tryk på en knap.

- Der er ikke mange, som
tror, at man kan købe en
Sublift for godt en million
danske kroner, fortæller Peter
Hartzell fra Swedeship.
En Sublift kan for eksempel
spænde over en bådtrailer eller en lastbil. Det giver en effektiv bådhåndtering.
Liften er udviklet sammen
med den svenske flåde med
det formål, at skabe en hurtig
og robust vogn til bådoptagning.
Bygget til havvand
Subliften er bygget til saltvand og kan holde til det våde
miljø.
I Danmark kører Sublift
indtil videre på Marina Minde, Frederiksvæk Havn og
Fredericia Lystbådehavn drevet af ADP A/S.
’Vi overtog Subliften sam-

Priser fra:
Sublift 12 t

1.106.000

Sublift 25 t

1.417.000

Sublift 40 t

1.977.000

Sublift 50 t

2.307.000

Sublift 90 t

3.882.000

Alle priser i DKK + levering.

men med lystbådehavnen i
2014. Vores kunder er meget
glade for, at vi bruger Subliften, da den er mere skånsom
for båden, end en lastbil kran,
når den skal tages op og sættes i vandet. Vi har kunder
der kommer sejlende hertil
fra andre havne for at blive
taget op og sat i vandet med
vores Sublift.” siger Kenneth
Frederiksen fra ADP A/S,
som driver havnen.
Subliften har en kapacitet
fra 12 til 90 tons og koster fra
1.106.000 til 3.882.000 DKK
+ levering. For pengene får
man en kran, trailer og traktor i ét, som kan manøvreres
i haller og på begrænset plads.
km

Der er bygget 200 eksemplarer siden 1990 og alle er
fortsat i drift.

Den kompakte, fleksible og selvkørende ophalervogn
- en økonomisk løsning til lystbådehavne, værfter og klubber.
En sublift betjenes af én person med én fjerbetjening
og erstatter kran, trailer og traktor.

1

12-90
ton

sales@sublift.se | service@sublift.se
Salg +46 735 247 118 | Service +46 70-304 94 54 | www.sublift.com
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Nyborg Marina
Nyborg Marina er som et
par bukser med mange
lommer. Der er altid
plads til mere og ofte finder du ting, du ikke vidste
var der.
Havnen er opdelt i flere
afsnit, og det er som om,
hvert har sin egen kultur og
stemning. Går du en tur ad
havnepromenaden, kommer
du forbi de mange maritime
klubber. Kajakker og sejlskibe afløses af fiskerihavnens
stemning og folk i arbejdstøj.

Når blikket rettes over havnen, ser man ikke længere de
mondæne lejligheder. Man
ser alle typer af mennesker
hygge sig i deres både.
Stien langs molen fører dig
til Vesterhavnen med mange
små pladser og torve anlagt
langs havnefronten. Her er
et ægte ’Strandmiljø’, som
indbyder til afslapning og leg.
Caféen tæt ved lokker med
udendørs servering og musik.
I denne del kan større både
ligge langskibs tæt på byens

attraktioner. Andre kan finde
plads i marinaen med grønne
omgivelser. Nyborg er også
en by med gode indkøbsmuligheder. Gå på opdagelse i
byens gader, og opdag Nyborg i hjertet af Danmark.
Sommeren 2021 opfører
Nyborg Voldspil ’Vi maler
byen rød’ - en musical for
hele familien.
Sejler du forbi den 2. - 4.
september, kan du opleve
Vegvisir Race, som starter fra
Nyborg Marina.

Fjordsejlads
Med kun 33 sømils
afstand mellem Horsens
Marina og Vejle Lystbådehavn er de to havne
oplagte besøgssteder, hvis
man ønsker at kombinere
bjergtagende naturoplevelser, havnehygge og et
charmerende byliv.
Af Magnus Rasmussen

Nyborg Marina er opdelt i flere mindre havneområder. Hvor der nu
er bebyggelse, var der tidligere kajanlæg til jernbanefærgerne.

Se mere på marinaguide.dk/
nyborg-marina
Havnepromenaden 2A
5800 Nyborg
Tlf. 63 33 70 83
marina.nyborg.dk
lim@nyborg.dk
Marinaen i havnens vestlige ende byder på legeplads, havnekontor og

I Vesterhavnen kan du ligge langskibs i byens centrum i smukke om-

servicebygning med sejlerstue. Her holder de maritime klubber til.

givelser. Her er flere byrum, små torve og restaurant ved kajen.

Vegvisir Race har Konge-værtsby

Det ligner det perfekte
match, når den internationale
sejlsportsbegivenhed Vegvisir
Race i år for første gang har
den gamle kongeby, Nyborg,
som værtsby og kommunen
som titelsponsor så eventet
rettelig hedder: Vegvisir Race
Nyborg 2021.
Nyborg har en optimal beliggenhed i forhold til sejlsport generelt og i særdeleshed i forhold til et adventure
sailrace som dette, hvor de
mere end 200 tilmeldte både
dyster i kystnær sejlads kombineret med ægte havkap-

sejlads. Derudover vil byens
centrale beliggenhed midt i
Danmark tiltrække mange
danske sejlere, og endnu flere
internationale deltagere er
fra især Tyskland, Sverige og
Norge.
Vegvisir Race Nyborg 2021
er et samarbejde mellem Nyborg Kommune, Nyborg
Sejlforening, Nyborg Marina
og event og kommunikationsfirmaet Shorthand ECM.
Hvorfor hedder
det Vegvisir
En Vegvisir er et islandsk
magisk symbol, der i følge
myten sikrer, at bæreren af
Vegvisiren aldrig farer vild.
– Det er et kompas i bogstavelig og symbolsk betydning.
Det hjælper folk til at finde

vej til søs og i livet. Derfor
er symbolet perfekt til denne event, hvor kravene til sejlernes evner som navigatører
ekstremt store, siger Morten
Brandt fra Shorthand ECM,
der står bag Vegvisir Race
konceptet.
Koncert med Søs Fenger
Sejladsen starter torsdag
den 2. september og den
slutter igen lørdag den 4.
september, hvor der om eftermiddagen og aftenen er
præmieoverrækkelse
med
middag og offentlige koncerter med blandt andre Søs
Fenger. Kom og se starterne,
hvor de 200 både passerer tæt
forbi molerne den 2 og 3 september.
Der vil samtidig være en
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På Horsens Marina og Vejle
Lystbådehavn mærker man
nemt, at højsæsonen er skudt
i gang. Det vrimler med lystbåde fra nær og fjern, og med
ganske god grund.
De to havne ligger nemlig
ud til to af Danmarks smukkeste fjorde, og så kan man
oven i købet sejle fra den ene
havn til den anden i løbet af
en halv dag med en sejlrute
på cirka 33 sømil.
Med kyst til begge sider er
der altid noget at kigge på,
når man med vind i sejlene
driver gennem de tætte fjordområder.
Man vil undervejs opleve en
mangfoldig natur, som byder
på badevenlige sandstrande,
blomstrende marker og frodige skove. I Horsens Fjord
er der desuden mulighed for
at tage et mellemstop og gå
på opdagelse ved ø-havnene
på Alrø og Hjarnø, mens
Vejle Fjord danner ramme
for imponerende arkitektur i
form af Vejlefjordbroen samt
moderne nybyggerier som
Bølgen og Nordenhus.
Ro på vandet

masse at se og opleve i Nyborg, hvor sejlsportseventet
er en integreret del af kulturfestivalen Norden i Nyborg.

Yderligere information på
www.vegvisirrace.dk

Når man sejler på fjorden,
kan man sommetider sidde
med følelsen af at svæve på
et lydløst spejl. De nærliggende kyster betyder, at man
altid kan finde en vindstille
oase, hvor de eneste hørbare
elementer er forbipasserende

sejlere, kvidrende fugle og,
hvis du er heldig, en flok
marsvin, der kigger op over
havoverfladen.
Netop roen på vandet er en
af de ting, som gør fjordsejlads til noget helt særligt, hvis
du spørger havnefoged ved
Vejle Lystbådehavn, Jimmy
Frisk.
“På en hverdagsaften, hvor
man lige har tid til en lille tur,
er man ikke så afhængig af
vejret, som man er på de åbne
have. Der er altid vejr til at
sejle en tur”, udtaler Jimmy.
Af samme grund kan man
sagtens få en dejlig sejlferie
på fjordene i perioder med
lavtryk, hvor vind- og vejrforhold er knap så gunstige.
I takt med at natten falder
på, og månen spejler sig i
det klare vand, er der mange,
som vælger at lægge til anker
omkring bredderne. Her er
det igen en stor fordel, at det
er så nemt at finde læ.
“Man kan altid finde et sted
at lægge til anker natten over,
hvis man har lyst til det. Det
er der rigtig mange, der gør”,
tilføjer Jimmy.
Moderne havne og
byliv i gåafstand
Når det handler om at følge
med tiden, har hverken Vejle
Lystbådehavn eller Horsens
Marina ligget på den lade side.
I 2014 kunne Vejle Lystbådehavn præsentere en komplet
nyrenoveret havn, mens Horsens Marina for nylig har fået
nyrenoverede badefaciliteter.
Begge havne ligger i gåafstand til indre by, der prydes
af restauranter, butikker og
diverse kulturelle seværdigheder. Med andre ord kan man
roligt sejle et smut forbi, hvis
man går rundt med en lille
fjordsejler i maven.

Oplev to af Danmarks
smukkeste fjorde
Horsens og Vejle
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Vejle Lystbådehavn

Vejle Lystbådehavn i bunden af fjorden.

Også store skibe kan anløbe Vejle Lystbådehavn. Her fra Vild Med

Bådpladser i Kanalbyen, tæt på

Vand festivallen, som i år afholdes 28. - 29. august.

centrum.

Fjordenhus

Havneøen 1
7100 Vejle

Drømmen om 1000 sejl
på fjorden var en del af
visionen, da Vejle Lystbådehavn blev planlagt
for mere end 10 år siden.
Nu er drømmen blevet til
virkelighed.
Vejle Lystbådehavn er skabt
som en nytænkende og moderne havn med fokus på alle
typer af vandsport. Her er en
rekreativ havnekultur på en
havn, som er bygget på pontoner. Ikke kun broer, men
klubhuse og de flydende opholds- og legearealer er anlagt
i vandet.
Havneområdet har de senere år undergået enorme
forandringer med store byggerier som Bølgen og Fjordenhus.
Lystbådehavnen, som strækker
sig langt ud i fjorden, er på
den ene side omgivet af Kanalhuse, og mod øst strækker fjorden sig og udsigten til
Vejle bro. Der er gæstepladser

Vejle Bymidte

Restaurant Remouladen

På Vejles havnefront ligger hovedsædet for Kirk Kapital
A/S. Det imponerende Fjordenhus er tegnet af den verdenskendte kunstner Olafur Eliassons. På første sal ligger
en eksklusiv restaurant og øverst er der et grønt tag med
beplantning og solceller. Om natten er Fjordenhus oplyst
indefra og minder om et fyrtårn. Der er gratis adgang og
offentlig adgang alle dage 7 - 24.

helt ind mellem husene, og
legepladser og opholdsrum
flere steder på Havneøen.
Lystbådehavnen er en af de
største i Jylland med ca 650
pladser. Der også gæsteplads
til dig.
På havnen ligger - midt i
bassinet - Kirk Kapitals hovedsæde. Et smukt byggeri i
vandet, som bør besøges.
Vejle byder på nogle af Danmarks bedst besøgte turistattraktioner, som kan nås med
bus, bl. a. Legoland, Givskud
Zoo og Jelligestenen.
Tættere ved havnen ligger
Økolariet og Vejle Kunstmuseum. Og er du alligevel
i byen, bør bymidten med de
mange paraplyer over gaderne besøges.
Se mere på marinaguide.dk/
vejle-lystbadehavn
Vejle Lystbådehavn
Stævnen 53
7100 Vejle
www.vejlehavn.dk

Gå på opdagelse i Vejle
Bymidte, besøg byens restauranter og nyd det aktive
byliv med mange butikker.
Over bymidtens gader dekorerer de mange farvestrålende paraplyer himlen i en
flot synsoplevelse.
Du finder bymidten i Vejle
Gågade, hvor Tønnesgade
og Nørregade krydser hinaneden.

Økologiske råvarer og
retter for enhver smag
Restaurant Remouladen ligger øverst på Klubøen med
en fantastisk udsigt over
lystbådehavnen og fjorden.
Her kan du nyde havnelivet,
en
forfriskning eller et måltid mad.
Restaurant Remouladen
Stævnen 55
7100 Vejle, tlf. 75 73 83 00
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Horsens Marina

Flot udsigt over Horsens Marina og fjorden. Her er flere grill- og opholdsområder på den moderne havn.

Horsens Marina ligger for enden

Der er flere legeområder på hav-

Sejl helt ind i Horsens by. Her er

af den 18 km lange fjord.

nen og naturligvis en krabbebro.

plads til større skibe.

Industrimuseet

Er fjordsejlads ikke bare
vidunderligt? At sejle tæt
på kysten, se de store
skove og nyde naturen.
Og så komme frem til
Horsens Marina i bunden
af fjorden.
Det er en stor marina, som
venter i Horsens. Restauranten ses tydeligt og lokker med
et måltid efter båden ligger
sikkert i havn.
Vil du hellere ligge mere bynært, kan du sejle helt ind til
Horsens bymidte, hvor der er
20 pladser til gæstebåde.
Uanset hvad du vælger, kan
du let besøge byen, enten til
fods eller på cykel. Her er
så meget at byde på, at man
let kan blive et par dage. Besøg blandt andet Fængslet,
gå i biografen eller en tur ad
Danmarks længste gågade.
Her ligger både Industrimuseet og Kunstmuseet tæt på
havnen.
Også på havnen er der me-

get at se på. Den gamle havn
med de mange fiskeskure
oser af historie og miljø.
Eller du kan nyde den moderne marina med legepladser og mange borde og bænke. Her mødes mennesker fra
nær og fjern i de hyggelige
omgivelser.
Fængslet afholder sommeren igennem forskellig events
og musikarrangementer følg med på fængslet.dk.
Et godt familiearrangement
er Horsens Dyrskue & Madmarked i 19. - 20. juni.
Eller besøg en mindre udgave af Middelalderfestivallen
med gøgl og underholdning
for store og små. Det er 19.
- 20. august.
Se mere på marinaguide.dk
/horsens-marina
Nordøstpassagen 21
8700 Horsens
Tlf.: 20 80 13 38
pjh@horsens.dk
www.horsensmarina.dk

Gasvej 17-19

Fussingsvej 8

8700 Horsens

8700 Horsens

Industrimuseet ligger i det tidligere elektricitetsværk og gasværk, tæt ved havnen. Industrimuseet er museum for arbejder-, håndværker- og industrikultur. Værkstederne er ofte
bemandet, så de besøgende kan få en fornemmelse af de gamle håndværk. Fra 30 april til
31. august 2021 vises desuden udstillingen PUCH– mælkekasser, motorolie og makkerskab.

Horsens Kunstmuseum
Horsens Kunstmuseum viser
nyere dansk kunst, maleri og
skulptur. Fra juni 2021 vises
en særudstilling med Bjørn
Nørgaard. Der
arrangeres sommeren igennem en
række byvandringer og andre
events.

Museet ligger smukt i grønne omgivelser. Parken er
i sig selv et besøg værd.
Se mere på horsenskunstmuseum.dk
Carolinelundsvej 2
8700 Horsens

Besøg Europas største fængselsmuseum og mærk den specielle stemning krybe helt ind under huden. Mød fanger og
vogtere, når de som skygger går forbi på gangen.
Den spektakulære afslutning på besøget kommer, når du
går gennem Lorentzens tunnel: En rekonstruktion af den
18 meter lange flugttunnel Carl August Lorentzen gravede
under fængselsgården i 1949.
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Kender du 12-sømils reglen?
Alle sejlere ved, at det er
forbudt at tømme bådens
spildevand ud i havnebassinet. Det klarer man
ofte til søs, men faktisk
skal man hele 12 sømil
fra land, før proppen kan
trækkes.

Øvrige både, som ikke falder ind under nogen af de
tre kategorier, må udlede toiletaffald i havet, hvis de minimum er 2 sømil fra kysten.
Udledning af toiletaffald
i havne er forbudt

Af Karin Meulengrath

Skal man så også det? Selvom
der er toilet om bord, skal båden ikke nødvendigvis have
installeret en holdingtank.
Mindre og ældre både kan
være undtaget fra kravet.
Kravene til bådens konstruktion med søtoilet og
holdingtank, afgøres dels af
bygningsår og dels af bådens
fysiske mål.
Både bygget før år 2000
Både bygget før år 2000, som
har et fast installeret toilet om
bord, skal have en holdingtank og dæksgennemføring,
hvis de er:
• længere end 10,5 meter og
• bredere end 2,8 meter og
• bygget efter 1980.

Både bygget efter år 2000
Alle både bygget efter år 2000
og som har et fast installeret
toilet, skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken.
Dæksgennemføringen
og
resten af installationen skal
leve op til kravene defineret i
ISO 8099.
Både bygget fra år 2017

Alle tre kriterier skal således
være opfyldt, før en båd er
omfattet af reglerne.

Fra 17. januar 2017 skal alle
nye både med et søtoilet om
bord konstrueres så skroggennemføringen kan plomberes af en myndighed og
i det tilfælde kun gøre det

Det internationale symbol for
tømningsanlæg

muligt for sejleren at tømme
holdingtanken via dæksgennemføringen.
Hvordan kommer du
af med affaldet?
Du skal tømme tanken i land,
hvis din båd falder ind under
en af de tre nævnte kategorier.
Toiletaffald må dog udtømmes i havet, hvis båden er 12
sømil fra land. Derved kan du
ikke tømme tanken i nogen
danske fjorde, vige og bælter.

Men en tissetår bliver ofte accepteret, selv om det jo ikke
burde ske. Og med faciliteter
på havnen, burde det være
god tone at klare både stort
og småt i land.
Ikke alle danske havne har
faciliteter til tømning af bådens holdingtanke. Ikke desto mindre har du som bådejer
krav på at kunne få tømt din
holdingtank på havnen, f.eks.
af en slamsuger. Og hvad
mange ikke ved: Udgiften til
tømningen skal afholdes af
havnen.
Det er da også forklaringen
på, at havnene opstiller miljøstationer på servicekajen, eller har en mobil pumpe, som
kan køres ud til båden.
Stramme svenske regler
I Sverige er der totalforbud
mod udledning af toiletaffald i svenske farvande. Det
betyder, at har du en fast
toiletinstallation i båden, skal
toiletaffaldet opsamles og afleveres i land. Reglen gælder

Mangler havnen en miljøpumpe?

både for svenske og udenlandske både.
Reglerne siger, at der ikke
må udledes toiletspildevand,
så længe man befinder sig inden for 12 sømil af den svenske kyst. Har båden holdingtank, skal den i Sverige kunne
tømmes i land på steder, hvor
havnene har en tømningsservice.
Det svenske forbud stiller ikke krav til bådens konstruktion/installationer, man
handler udelukkende om, at
toiletaffaldet ikke må tømmes
inden for 12 sømil-grænsen.
Det betyder i praksis, at
danske sejlere ikke må tømme deres tanke i Øresund,
der jo ligger inden for 12 sømilsreglen.
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Sønderborg Havn
Havnepromenade i
Sønderborg By sammenlignes bedst med Nyhavn.
Så intens og hyggelig er
stemningen.
Det er en flot indsejling til
Sønderborg havn, som venter. Slottet skaber den perfekte ramme for en historisk
havn, og det snævre løb mellem fastlandet og Als tilbyder

time for time nye synsindtryk.
Havnen i Sønderborg har
1000 m. kaj med hele 7 m.
vand under kølen, og besøges
årligt af mange skonnerter og
større yachts.
Langs havnepromenaden
ligger et væld af cafeer og restauranter, og byens butikker
findes i gåafstand fra kajen.
Her summer det af liv uden
et kedeligt øjeblik.

Den nordlige del af havnen
har nye kajanlæg ved det nye
Alsik Hotel. Fra toppen er
der en stor platform med en
fantastisk udsigt.
Dybbøl Mølle ligger tæt på
havnen og er en af de store
attraktioner, et symbol i
grænselandet.
Besøg Sønderborg Slot og
kom igen, når Ringridningen
afholdes den 11. juli 2021.

Havne med stor dybgang
Kommer du til Sønderborg i en stor båd, behøver du ikke
tænke på vand under kølen. I alle havnene er der mindst 2,8
m. dybgang. Dog er den den lille havn Verdens Ende for
mindre både.
Her er en stor variation af havne. Fra de bynære med liv og
glade dage til lystbådehavne i rolige omgivelser.

Helcom
Sammenslutningen af lande
omkring Østersøen, Helcom,
vedtog i 2002 en anbefaling
til håndtering af toiletaffald
fra fritidsbåde.
Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Du kan læse mere på Dansk
Sejlunion hjemmeside, som
også oplyser om reglerne i
Tyskland, Finland m fl.

Alle havne kan kontaktes
på tlf. 74 42 27 65 eller
havnen@sonderborg.dk.
Velkommen til Als og
Sønderborg Havne.
Verdens Ende Havn

Gråsten Havn

Hardeshøj Dampskibsbro

Augustenborg Havn

Egernsund Havn

Den lille lystbådehavn ligger
2 km fra Sønderborg Havn,
men i roligere omgivelser.
Der er borde/bænke på molen og faciliteter i klubhuset.
Se mere på marinaguide.dk/
verdens-ende

Sejl til Gråsten Havn tæt på
byen. Besøg ’Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten
Slot’ med gårdbutik og café.
Nyd en tur i byen og i naturen.
Se mere på marinaguide.dk/
graasten-havn

Hardeshøj er et gammelt udskibningssted, hvor der nu er
færge mellem Jylland og Nordals. Broen kan anløbes af
lystsejlere og større kuttere.
Se mere på marinaguide.dk/
hardeshoj-fargebro

Lystbådehavnen ligger tæt
på slottet af samme navn
og mange butikker. Havnen
ligger så langt inde i fjorden, som man kan komme.
Se mere på marinaguide.dk/
augustenborg-havn

Havnen tilbyder en 50 m.
kaj, en anløbsbro og et slæbested. Den ligger nær broen
ved et lille anlæg med bænke
og et fastfood spisested.
Se mere på marinaguide.dk/
egernsund-havn

Verdens Ende 8
6400 Sønderborg

Toldbodgade
6300 Gråsten

Færgevej 70
6430 Nordborg

Havnen
6440 Augustenborg

Havnevej 1
6320 Egernsund

Miljøpumper til tømning af bådenes holding tank, samt
udpumpning af bådenes olieholdige bundvand.
Attraktiv pris og kvalitet. Kontakt os for specifikationer.
Kun

29.550,- kr.

Transportable pumper fra 34.500 kr. Alle priser er ekskl. moms.
MEC Marine

.

Tlf. 4063 8831

.

kristian@lyngborg.dk

.

www.mecmarine.dk
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Øer Maritime Havn
Godt beskyttet bag slusen
ligger Øer Havn i en stor
kunstig sø, omgivet af
idylliske huse.

Øer Havn ligger i en stor, kunstig sø. Her er plads til ca 360 både,
fordelt i mindre områder, som gør havnen hyggelig og indbydende.
Som en del af feriebyen tilbyder havnen adgang til svømmehal, legeområder og boldbaner. Havnen ligger i Nationalpark Mols Bjerge.

Feriebyen omgiver lystbådehav-

Slusen kan passeres af skibe op

nen

til 26 x 6,5 m, dybgang på 3,5 m.

Er du på vej gennem Kattegat, er det oplagt at besøge
havnen på Djurslands næse.
Her ligger man godt i læ for
vejr og vind i et spændende
rekreativt område. Samtidig
er det en af de få havne i
Danmark, som besejles af en
sluse, hvilket er en oplevelse
i sig selv.
Øer Ferieby omgiver lystbådehavnen og tilbyder gæsterne adgang til svømmehal, en stor legeplads med
hoppeborg, sauna, sportshal,
minigolf, petanque- og tennisbaner. Der kan købes
morgenbrød og et mindre
udvalg af dagligvarer i hallens

butik. Ved kanalen ligger en
restaurent med en stor terrasse, velegnet for familier.
Havnen er opdelt i flere områder med toiletter og bad
ved molerne.
Med en beliggenhed i Nationalpark Mols Bjerge er
omgivelserne grønne og
byder på fine badestrande.
Øer-stien fører dig ad en 4
km lang vandretur gennem et
fortryllende landskab, et stort
vådområde med gangbroer
og hedearealer.
5 km fra Øer Havn ligger
Ebeltoft by og venter med
seværdigheder som Fregatten
Jylland, Glasmuseet og Det
gamle Rådhus, Maltfabrikken, for bare at nævne nogle.
Bussen kører til byen flere
gange dagligt.
Der kan tankes både ma-

rinediesel og benzin døgnet
rundt ved broen før slusen.
Her ligger også havnekontoret med et lille ishus og et
slæbested. Velkommen til
Øer Havn..
Se mere på marinaguide.dk/
oeer-maritime-havn
Øer Maritime Havn,
Øerkrogvejen 2,
8400 Ebeltoft
www.efomf.dk

Ebeltoft Havn i Vigen
Besøg Ebeltoft Havn, tæt
ved den gamle købstad.
Her venter oplevelser og
ægte maritim stemning.
Hvem vil ikke gerne ligge i en
havn med udsigt til Fregatten
Jylland og Mols Bjerge?
Og samtidig være nærmeste nabo til fiskerihavnen
med kuttere, caféer og butikker i en skøn blanding.
Hvert år gæster mange mennesker Ebeltoft Havn for at

nyde den specielle cocktail.
Ved fiskerihavnen, som er
forbeholdt træskibe og fiskekuttere, er der de senere år
opstået et spændede udbud
af specialbutikker. Fra fiskehandel, vinbutik, italienske
vare, glaspustere, kaffebarer
og restauranter.
Ebeltoft Havn er rummelig
med god dybgang og plads
til størrre skibe. Her finder
du havnens servicebygning,
havnekontoret og sejlerstuen.

Det Blå Flag vejrer over havnen som tegn på en miljøbevist havn.
På Fregatøen ved havnen
ligger en flot legeplads, som
også bruges af byens borgere. Her kan ungerne boltre sig
og lege med andre børn.
Gå ikke glip af et besøg i
byen med de toppede brosten
og massevis af indkøbsmuligheder. Det nye kulturhus
Maltfabrikken er let at finde,
flot og rød med sin store

skorsten. Her er restauranter,
et spillested og byens bibliotek. Kik ind, når du alligevel
er i Ebeltoft.

Havnevej 15

Se mere på marinaguide.dk/

ebeltofthavn.dk

8400 Ebeltoft
Tlf: 20 33 59 87
ebeltofthavn@syddjurs.dk

ebeltoft-havn.

Øer Maritime Havn kan anløbes
direkte fra Kattegat.

Er jeres havn / Marina klar til Husbåde?

Ebeltoft Havn ligger midt i byen og er en del af Nationalpark Mols Bjerge. Fotos: MarinaGuide.dk

@MarinaVillaDanmark

www.marinavilla.dk

© Foto af Arthur Art

MarinaVilla søger ledige havnepladser! Vi har stor eerspørgsel på havnepladser i hele landet.
Kontakt os, så vi kan få en snak om jeres muligheder.

Islandsgade 1, 4690 Haslev - 42 45 40 61 - info@marinavilla.dk
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Ved fiskerihavnen ligger flere specialbutikker og restauranter.

Glasmuseet ebeltoft

Det gamle Rådhus

Fregatten
Jylland

Museet ligger i den tidligere toldbod på havnen tæt ved den
gamle købstadsby Ebeltoft. Glasmuseet Ebeltoft råder over
en anerkendt samling af moderne, international glaskunst,
som er generøst doneret eller udlånt til museet af glaskunstnere fra hele verden.
Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8.

Det Gamle Rådhus ligger midt i den gamle bydel i Ebeltoft. Det er bygget i 1789 - omtrent på samme sted,
som byens første rådhus fra 1576. Tingstuen i Det
Gamle Rådhus danner rammen om mange borgerlige vielser året igennem. Kom og se se udstilling af
Vagtstuen, Molbostuen, Tingstuen og Fangekælderen.

Fregatten Jylland er værdens ældste træskib, og nu
museumsskib. Gå ombord
på Fregatten Jylland og kom
helt tæt på historien.
Fregatøen, Ebeltoft.
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Ny flydende miljø vaskeplads
til både lanceres i Esbjerg
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Flere havne interesseret
Den flydende bådlift er velegnet til havne som mangler
plads på land, ikke har en
bedding eller en vaskeplads.
Den kan ofte helt erstatte
et kranløft. Skal båden bare
spules og bundsmøres, vil det
ofte kunne gøres på en dag.
- Man kan sagtens forestille
sig, at en ekstra vask kan erstatte en smøring af bunden,
så vil den miljømæssige gevinst være endnu større, fortæller Kent Sylvestersen.
Investeringen ligger et sted
mellem 1,4 og 1.8 mill kr.,
men Kent Sylvestersen er
ikke emsig for at få solgt liften.

- Jeg er åben overfor forslag,
når det kommer til financiering. Det vigtigste er at få anlægget i brug, så vi kan få vigtige erfaringer med bl.a. drift
og holdbarhed, tilføjer Kent
Sylvestersen.
Indtil videre er der allerede
tre østjyske havne som er interesserede i bådliften, men
Kent Sylvestersen kan endnu
ikke røbe, hvor anlægget havner.
Men en ting er sikkert. I den
nye Esbjerg Strand Lystbådehavn bliver det ikke, for der
må den flydende miljø bådelift indtil videre ikke ligge.
Ser man bådliften bagfra, ses det tydeligt, at ’’bradepanden’ kan justeres, så vandet løber ned i opsamlerrenden og gennem brønden, videre til filtrering.

Kentek i Esbjerg har opfundet en miljø bådlift til
havne, der mangler plads,
når bådene skal op af
vandet for at blive vasket
og bundsmurt.
Af journalist Jesper Elle

Det kan være en omfattende
indsats, når både skal op af
vandet for at få bunden vasket og smurt. Især hvis havnen mangler en bedding, kran
eller spuleplads.
Normalt bliver bådene trukket op på land via en bedding
eller løftet op med en kran.
Desuden kræver det meget
plads på land, som mange
havne ikke har til rådighed.
Alle disse tiltag kan man nu
undgå med en helt ny flyden-

Spulevandet recirkulerer gennem en 3000 tons vandbeholder.

de og miljøvenlig vaskeplads,
der er opfundet af Kentek
Flydebroer ApS.
Ny havn uden bedding
Inspirationen til den flydende
miljø bådlift dukkede op i
tankerne midt om natten hos
Kent Sylvestersen, som ejer
virksomheden, der allerede
er kendt som producent af
flydebroer.
Baggrunden for ideen om
en flydende vaskeplads var, at
Esbjerg Søsport stod overfor
et problem, efter udflytning
til den nye Esbjerg Strand
Lystbådehavn. Den nye havn
har ingen bedding, og der er
samtidig endnu ikke taget stilling til en bådkran.
- Så kom idéen. Hvorfor

ikke lave en flydende miljø
vaskeplads, der samtidig kan
filtrere malingrester og giftige
stoffer fra vaskevandet, fortæller Kent Sylvestersen.
Bygget på flydepontoner
Med erfaringen fra produktion af flydebroer er den nye
vaskeplads bygget op omkring otte flydepontoner. I
midten er der placeret en stor
’bradepande’, som kan sænkes godt to meter ned i vandet, så både med en dybgang
på op til 2,20 meter kan sejle
ind på platformen. Bådliften
kan tage både op til 14 tons
og en længde på 14 meter.
Båden holdes her med fire
støtter og fire spil og platformen hæves op fra vandet.

Signalflagene var hejst på denne 7 tons motorsejler, der var den første båd til at indvie den flydende miljø vaskeplads til både fra Kentek.

En proces der fungerer perfekt selv i Esbjerg med meget tidevand, hvor anlægget
fint følger med vandstanden,
viste en demonstration af anlægget i begyndelsen af juni,
hvor MarinaNews fulgte processen.
Vandet renses
Med til anlægget hører en
container der fungerer som
en slags førerbunker. Her findes hele styringen, en vandtank på 3.000 liter og to filtreringsanlæg.
Det ene er et båndfilter,
hvor papiret opsamler partikler på en størrelse op til 50

my. Det andet er et posefilter,
som klarer partikler helt ned
til en størrelse på 5 my.
Hertil kommer et clinometer – en krængningsmåler – der sørger for at flydebroen altid ligger vandret.
’Bradepanden’ justeres med
ønskede fald, så vaskevandet
løber til opsamler renden
med brønd. Herfra pumpes
vandet op i containeren, hvor
rensningen foregår.
Det hele styres håndholdt
og trådløst og hele konstruktionen, der virker elegant,
har en flot finish.
Fortsættes næste side

Kentek Flydebroer ApS
Nordskrænten 131
6705 Esbjerg Ø
Tlf.:

+ 45 75 16 05 11

Mobil:

+ 45 20 74 04 88

E-mail: post@kentek.dk
Kontakt Kent Sylvestersen

Vandet løber først gennem båndfilteret, som frasorterer partikler

Posefilteret frasorterer partikler

ned til 50 my.

ned til 5 my.
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Ø-sejlads er for de eventyrlystne, der
søger nye oplevelser væk fra fastlandet

Postion: 55°17,8’N / 009°48,2’E
Bågø Havn
6510 Assens
Tlf. 23 95 48 90

Drømmer du om at søge
eksil i naturskønne områder, hvor du kan gå på
opdagelse uden at blive
forstyrret af hverdagens
støj og larm? I så fald er
det danske ø-hav fuld
af muligheder. Her kan
du blandt andet besøge
Anholt eller Tunø blandt
mange andre.

assenshavn@assens.dk
Se mere på MarinaGuide.dk/
baagoe-havn

Af Magnus Rasmussen

Med 26 sømil til nærmeste
havn er Anholt et af det mest
isolerede ø-samfund i det
danske farvand, og det kan
mærkes. De knap 150 faste
beboere har et særligt sammenhold og kan i store træk
klare sig selv uden hjælp fra
fastlandet. Til gengæld hjælper man i høj grad hinanden.
Med egen skole, posthus,
læge og præst, samt adgang til
et væld af lokale råvarer, lever
ø-boerne det meste af året en
uforstyrret tilværelse med fokus på det mest basale.
Vild natur
På trods af Anholts beskedne
areal på 22 kvadratkilometer
byder øen på en imponerende mangfoldig natur, som i
den grad er værd at udforske.
Der er blandt andet mulighed
for at gå ture ad øens 25 kilometer lange kyststrækning
med flade sandstrande og
højtravende klitter.
Som noget unikt huser Anholt Nordeuropas største lavhede, der med sin lave plantevækst og store åbne vidder
har fået tilnavnet Ørkenen.
Er man nysgerrig og får lyst
til at gå på opdagelse, er der
et væld af gode vandreruter
gennem Ørkenen, og foretrækker man at se den fra

fugleperspektiv, er der fremragende udsigtspunkter på
Nordbjerg og Sønderbjerg,
som udgør Anholts højeste
punkt.
Vil du hellere opleve naturen på to hjul, har Anholt
fantastiske cykelforhold med
primært flade veje, som sjældent byder på biler og tung
trafik på grund af et kørselsforbud på størstedelen
af øen. Cykler kan lejes på
havnen ved Anholt Cykeludlejning.
Sidst på dagen
Oven på en lang, aktiv dag,
hvor man har samlet appetit,
er havnen det bedste sted at

slappe af. På en skyfri aften
kan man på den vestliggende
havn nyde solnedgangen på
en af de velbesøgte restauranter, og er man efterfølgende til værtshusstemning
ligger Orakel Bar et stenkast
væk.
På en ø som Anholt er der
selvsagt minimale mængder
af lysforurening, hvis man
får lyst til at kigge på stjerner
og bare nægter at gå i seng.
Tunø
Er man knap så erfaren som
sejler og synes, at turen til
Anholt virker som en stor
mundfuld, er Tunø et anbefalelsesværdigt alternativ. Øen

Anholt i Kattegat er en af de øer, der tiltrækker mange sejlere, hvis
vejret viser sig fra den gode side. Fotos: MarinaGuide.dk

er knap så isoleret, og du kan
hurtigt finde ly ved nærmeste
havn, hvis det trækker op til
stormvejr på rejsen.
Foruden gode sejlforhold
har Tunø gjort en dyd ud af
at gøre øen til en familievenlig destination. På havnen er
der både legeplads og krabbebro, og er der konkurrencestemning i luften, ligger der
en minigolfbane lige i nærheden.
Skulle man få lyst til at gå på
opdagelse, er der masser af
gode vandreruter. Man kan
blandt andet gå øen rundt på
2-3 timer, og hvis børnene er

svære at lokke med, er der en
gratis skattejagt på ruten med
dertil hørende opgaver. Skattekortet kan printes hjemmefra, og løser man alle opgaver,
kan man indløse en Tunømedalje ved købmandsgården.
Får man lyst til at slukke
tørsten, har Tunø sit eget
bryggeri, som byder på cider,
jordbærvin, mjød og øl.

Tunø ligger kun 3 timers sejlads
fra Jylland og er et yndet feriemål. Krabbebroen på Tunø havn
er altid et hit.

Dansker sejler til Middelhavet i en 17-fods motorbåd
– og tusindvis af andre Minbaad.dk-nyheder
En brugt båd til 20.000
kr. skal bringe 45-årige
Thomas Veber mod syden.
En eventyrlig langtur, som
er blandt de interessante
artikler, der dagligt kan
læses på den gratis nyhedsportal, Minbaad.dk.
Af Sara Sulkjær, journalist.
MinBaad.dk

Små både, små problemer.
Sådan indledes historien om
langturssejler Thomas Veber, der i en 17 fod, halvåben
motorbåd netop har sat kurs
mod Middelhavet.
Den imponerende bedrift
er blot én i rækken af interessante nyhedshistorier, der
dagligt dukker op i kølvandet
på Danmarks største nyhedssite for sejlere, Minbaad.dk.

Gratis nyheder
om tur- og kapsejlads
Hver måned lokker korte og
informative nyheder 80.000
danskere til den gratis nyhedsportal - heriblandt også
den danske langturssejler i
den orangefarvede motorbåd:
- Nogle gange tjekker jeg
bare sitet som underholdning, andre gange vil jeg have
viden om noget aktuelt. Ofte
bliver jeg fanget på siden og
læser mere, fordi der dukker
spændende overskrifter op,
forklarer Thomas Veber.
Netop langturssejladsen har
de seneste fire år været i fokus, ligesom en række artikler
om de danske lystbådehavne,
klassiske turbåde og andet
med relevans for landets

lystsejlere figurerer blandt
de 20.000 nyheder, der siden
2008 har fundet vej til sitet:
- Vi skriver også til de kapglade sejlere, men vores fokus er primært rettet mod
tursejlerne. Samtidig bringer

vi en række nyheder om sejlerstøvler, redningsveste og
alverdens ting, som sejlere
har brug for, påpeger den
57-årige ejer, Troels Lykke.
Læs flere nyheder fra sejlsportens univers på Minbaad.

Den 17-fods motorbåd på vej
gennem Middelhavet.

dk og på søster-sitet Motorbaadsnyt.dk.
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Ny havn? Korte droneoptagelser
giver overblik inden anduvning
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Sejl til solskinsøen Bornholm
Sejlturen til Bornholm
er en del af oplevelsen,
og planlægger du turen
rigtig, er det ingen sag.
Se disse råd og kom
hurtigt til Bornholm - og
hjem igen.

Skillinge eller Kåseberga,
som nu vinden tilladder det.
Herfra kan du enten tage næste ben mod Klintholm eller
Gedser.
Vestlig vind

Af Jacob Jensen, tidligere
BRK og Karin Meulengrath

På ét minut kan du danne
dig et realistisk indtryk af
den nye havn med video
og luftfotos skabt af
MarinaGuide.dk.
Omkring 50 havne er en
del af droneserien.
Af Sara Sulkjær, journalist.
MinBaad.dk

Et nyt sommertogt med nye
oplevelser, nye mennesker og
nye havne venter i horisonten
– og for flere sejlere er netop
dét at anløbe en sommerhavn

for første gang en vigtig del
af sejlereventyret.
I kølvandet på denne del af
eventyret følger en vis spænding, for hvordan havnen tager sig ud, og hvad gæstesejleren bør være opmærksom
på, kan være vanskeligt at
opklare med en simpel havnetegning i hånden.
Sådan besejles havnen
At have en filmoptagelse på
telefonen, der på kort tid sik-

rer sejleren et godt overblik
over havnen, er derfor en
kærkommen hjælp for såvel
nye som erfarne sejlere:
- Fordelen er, at det er let
at danne sig et overblik over,
hvordan havnen er indrettet,
og hvordan den skal besejles,
forklarer Karin Meulengrath,
der står bag havneportalen
MarinaGuide.dk, som med
en drone har filmet en række
danske havne.Du kan finde
de mange dronefilm på MarinaGuide.dk.

OVER OG UNDER VANDET
— alt arbejde udføres

Om MarinaGuide

Hou Havn syd for Aarhus er en
af de havne med dronefilm, som

MarinaGuide.dk blev etableret i 2013 med det formål at
markedsføre de danske lystbådehavne ved at sætte fokus
på de muligheder, sejlere og
andre gæster har omkring
havnen. Det gør portalen
blandt andet med en seværdighedsoversigt og en aktuel
kalender.
Omkring 100 havne figurer
i øjeblikket på MarinaGuide.
dk Foruden MarinaGuide

kan findes på MarinaGuide.dk

udgives avisen MarinaNews,
som snart er aktuel med en
sommeravis for havne og sejlere. Derudover drives portalen Havnefogeder.dk, et onlinesite for alle med interesse i
havnedrift.

Bornholm har fået tilnavnet
solskinsøen og ikke uden
grund. Hvis vejrudsigten er,
som den plejer, kan du nå
Bornholm på en dags sejlads på 12 – 14 timer, hvis
du samtidig bruger de lyse
nattetimer..
Nutidens sejl- og motorbåde gør det utrolig let at sejle
over åbent hav. Og med navigationsudstyr ombord, er det
ingen sag. Turen kan gøres på
kun 8 dage, og har du længere
tid til din rådighed, er det kun
en fordel. Bliver du i 14 dage,
sparer du med rabatordningn
endda havnepengene.
Der er tre muligheder, når
du skal sejle til Bornholm.
Du kan gå den direkte vej og
sejle i et stræk. Du kan lægge
ruten via Tyskland, eller gå
langs svenskekysten.
Den direkte vej

Pæle
Flydebroer

Brodæk
Badebroer

Slæbesteder

Trapper

Dykkerarbejde

Skibshævning

Kommer du fra det sydlige
Danmark er det oplagt at lægge til ved Gedser og Klintholm. Sejlere, som elsker de
lange stræk over havet, får en
dejlig lang tur på 85 sømil.

Lej en boldværkstømrer —
evt. som en del af jeres team

Via det
sydvestlige Tyskland

www.danskbrooghavnebyg.dk
kontakt@danskbrooghavnebyg.dk
+45 40 11 89 49

Står vinden i øst, og synes du
ikke om at sejle i modsø, kan
turen til Bornholm blive en
fantastisk tur alligevel.
De ca. 125 sømil til Bornholm kan deles i 3 ben. Det
første går fra Grønsund til

Rugen i Tyskland. Hertil er
der ca 45 sømil eller ca 6 - 7
timers sejlads. Så er du indenskærs og kan sejle de næste
sømil på smult vand gennem
Strelasund mellem Rügen
og fastlandet. En fantastisk
spændende tur med masser
af kulturoplevelser undervejs. Den havn som ligger
tættest på Bornholm er Arkora.
Herfra er der 55 sømil til
Rønne / Nørre Kås. Ruten
er god i sommerens sydlige
vinde med slæk på skøderne
over havet. Ruten er også velegnet til natsejlads med lyset
fra de 4 grundafmærkninger
ved Arkona / Becker grunden.
Via Sverige
Hvis du synes det er bedst
med landkending, får du den
korteste tur over åbent hav
ved at gå langs den svenske

kyst. Gå gennem Falsterbo
kanalen, som er gratis at passere og videre til Skillinge.
Herfra er der kun ca. 20 sømil
eller 3-4 timer til Bornholm,
og ved klar sigt ser man tydeligt Bornholm allerede inde
fra havnen i Skillinge.
Ruten er god i alle vindretninger undtagen sydøst, som
giver modvind. Men det sker
kun ca. 12% af dagene, så der
er gode muligheder for en
god vind via denne rute.
Vælger du at gå til Sandvig
eller Allinge - eller for den
skyld alle havnene langs østkysten - så får du ved vestlig
vind fladt vand uden for havnene til sejlsætning og bjærgning af sejl.
Med denne rute opfylder
man endvidere reglerne om
at man skal passere storskibsruten vinkelret. Turen via
Sverige kan også anbefales,
hvis vejrudsigten undtagelsesvis byder på mere vind,

end man kunne ønske sig.
En natsejlads er også en oplevelse, hvis vejret er til det.
Hammerodde fyr ses det meste af vejen hvis der er klar
sigt, og Allinge har som de
fleste af de større Bornholmske havne, belyst indsejling.
Så kan du oven i købet anløbe
om morgenen eller formiddagen og derved have lettere
ved at finde plads i havnen.
Hjem med vinden
i nordvest
Er vinden i nordvest, kan
du sejle langs svenskekysten
med landlæ. Først går du til

Er vinden vestlig kan du også
vælge at sejle via Rügen. De
ca 125 sømil kan deles i 3 ben.
Det kan anbefales at ligge
over i Nexø inden turen over
Østersøen. Starter du tidligt
om morgenen, kan du lægge
de 60 sømil mod Rügen bag
dig på ca 10 timer, og lægge
til for natten i en af havnene
ved indsejlingen til Rügen.
Næste ben gennem Strellasund kan sejles i smult
vande, mens man kan nye de
mange synsoplevelser undervejs.
Sidste ben fra du forlader
Rügen i Tyskland mod Grønsund er kun på 45 sømil.
Altså en retur rejse på kun 3
dage med kanon gode oplevelser undervejs.
Mange sejlere taler om
Bornholm som var det en
uopnåelig drøm. ‘Hvad nu
hvis vinden vender - så kan
man ikke komme hjem’. Tiden kan blive knap, hvis man
blæser inde i dårligt vejr.
Bornholm er ikke det værste sted at blæse inde. Der
er fly til København og både
færge og bus til København
og Sverige.
Bornholm byder på så mange oplevelser, og her kan du
bruge lang tid. Får du ikke
det hele, er du altid velkommen tilbage.

Rabatordningen
• Køb 5 -7 overnatninger og få 1 ekstra gratis
• Køb af 8 -13 overnatninger få 2 ekstra gratis
• Køb af 14 dage få 14 ekstra overnatninger gratis.
De købte overnatninger gælder i op til 5 år.
Se mere på brk.dk/Borger/Havneogveje/Havne
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Bornholm
Bjergbyen Gudhjem med
sine stejle, små gader har
en sydlandsk atmosfære
i en travl turistby, fyldt
med restauranter og
butikker.
Gaderne i Gudhjem er stort
set lukket for trafik, så byen
nærmest bliver én stor gågade.
Lystbådehavnen i Gudhjem
er hurtigt fyldt, men så kan
den anden havn i Gudhjem
Nørresand anbefales. Her er
lidt mere fred og ro, men alligevel tæt på byens liv.

Herfra kendes retten ’Sol
over Gudhjem’ med røget
sild og æggeblome.
Besøg Oluf Høst Museet,
når du nu er på Bornholm.
Eller sejl ud til Helligdomsklipperne og Bornholms
Kunstmuseum med turistbåden fra havnen. Det er også
fra Gudhjem, at færgen sejler
til Christiansø.
Se mere på marinaguide.dk/
gudhjem-havn
Gudhjem Havn
Ejnar Mikkelsensvej 25
3760 Gudhjem

Svaneke havn

Sejl til solskinsøen og brug øens rabatordning.
Ved køb af 14 dage får du hele 14 dage gratis.
Og billetten gælder i 5 år.

Gudhjem havn

Svaneke er en morgenby.
Her står månen og solen
op over østersøen og
bader byen og havnen i
det dejligste lys.

Køl, stævn og hæk af barken

Svaneke Øl.

’Svanen’ står ved havnen.

Den idylliske og intime
havn ligger midt i bjergbyen Allinge.

Havnen er sprængt ud midt i
”solskinsbyen” Svaneke, den
danske by med flest solskinstimer.
Svaneke et er stedet for de
mere velhavende bornholmere, som er bosat her. Det
ses på de velholdte bindingsværkhuse i byen. Byen blev
da også kåret som den smukkeste købstad i 2013.
Ved havnen står køl, stævn
og hæk af ”Barken Svanen”,
der med en længde på 180
fod er det største træskib,
der er bygget på Bornholm.
Svaneke er også kendt som
gourmetby. Her kan købes

og smages et utal af lokale
fødevarer, f.eks. bolsjer,
karameller, lakrids, is, chokolade, vingummi, cider,
sodavand, pasta, pesto - og
ikke mindst den verdensberømte ”Svaneke Øl”. Her
ligger et af øens største
røgerier, der dagen igennem har varme røgede sild.
Se mere på marinaguide.dk/
svaneke-havn
Svaneke Havn
Peter F. Heerings Gade 7
3740 Svaneke

Allinge havn

Havnen ligger i byens centrum og omkranses af et
spændende bymiljø med fine
indkøbs- og spisemuligheder
direkte på kajen, herunder
mange røgerier og fiskerestauranter. Se mere på marinaguide.dk/allinge-havn
Nørrekås Lystbådehavn i Rønne er den største på Bornholm. Det er her, udbuddet af dagligvarebutikker og
butikker er størst, kun 400 m fra havnen.

Hammer havn er en af de nyeste på Bornholm, arkitekttegnet, udført i granit og flot. Hammershus ses
på toppen af klippen, et imponerende syn.
Hammer havn var tidligere
udskibningshavn for Hammershus. Nu er den en dejlig naturhavn, anlagt under
under klipperne og skoven.
På havnen ligger en lille
sandstrand, godt beskyttet
af molerne. Herfra sejler
turbåden turister ud til den
smalle sprække i klippen,
Våde Ovn.
Havnen er med sit store
havnebassin velegnet til
SUP’er, som kan lejes. Eller
du kan prøve en guided tur
i havkajak langs klipperne.
Gå ad naturstier til Hammershus, se ruinen og nyd

den fantastiske udsigt over
Østersøen. Området byder
på flere vandrestier, bl.a.
Kælderhalsen eller omkring
Opalsøen.
Der er ny servicebygning
på havnen med restaurant
og en stor udendørs terrasse. Men indkøb må ske
i Allinge et par kilomeret
væk.
Se mere på marinaguide.
dk/hammer-havn

Hammer havn

Hammerhavnen
Sænevej 3
3770 Allinge
Hammer havn med Opalsøen og dernæst Østersøen i baggrunden.

Klipperne ved Gudhjem havn er et godt sted at nyde udsigten og en røget sild.

Svaneke Havn omgivet af byen. Byen er bl.a. verdenskendt for sin

Nørrekås, Rønne
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Nørrekås Lystbådehavn
Bådehavnsvej 13
3700 Rønne

Hasle havn
Bystranden ligger i en lille lagune med café tæt ved.

Hasle havn er kendt for den
store badeplatform, som er
anlagt midt i havnebassinet.
Men også for den nye lagune bag fiskernes kaj. Her
er opstået et fint strandmiljø
med badeplatforme og bro,

café og kajakudlejning. Lægger du til i Hasle, kan man
faktisk lade båden blive liggende og bruge havnen som
udgangspunkt for sightseeing på Bornholm. Byen har
en Dagli’Brugs, her har du

Hasle med det store havnebad i midt i bassinet.

nærmest adgang til alt. I byen
findes endvidere kulturhuset »Grønbechs Gård«, der
har skiftende udstillinger af
kunsthåndværk. Syd for havnen ligger store skovområder
med ler- og kulgrave, hvor

Bornholm byder på mange oplevelser
- her kan du bruge lang tid.

den spændende kulturhistorie
om Hasle Klinker formidles.
Nord for havnen starter den
bornholmske klippekyst. Lej
en cykel på havnen og kast
dig ud i Bornholms fristelser.

Hammer

Se mere på marinaguide.dk/
hasle-havn
Hasle Havn
Havnen 23
3790 Hasle

Allinge

Vang

Gudhjem

Hasle

Blandt attraktionerne finder du Hammershus, Østerlars rundkirke og Helligdomsklipperne. Destination Bornholm giver gode turforslag på deres webside.
Eller brug App’en Bornholm.
Allinge Havn er blandt de populære havne på Bornholm, omgivet af
restauranter og butikker. Byen er også kendt som værtsby for Folkemødet, hvor havnen er forbeholdt skibe med særlig tilladelse.

Når du ikke det hele, er du altid velkommen tilbage!

Svaneke
Rønne, Nørrekås
Nexø
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Pontech er en af Sveriges største producenter af flydebroer, bølgebrydere og tilbehør.
Med en ambition om at være på forkant med udviklingen, arbejder virksomheden løbende
på at udvikle og forny hele sit produktsortiment. Flyderbroer og bølgebrydere er fuldt
certificeret og produceres på Pontechs fabrik i Tyskland.

PONTECH

Tlf. 70 89 99 55
Info@pontech.dk
www.pontech.dk . www.pontech.de

Danmark
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Gilleleje

Bølgebrydere, flydebroer & Y-bomme
- i bedste kvalitet!

Pontoner til husbåde eller færdige
husbåde på bestilling.

Flydebroer med del-pontoner og
Y-bomme. Kan leveres træbeklædt.

Gilleleje havn summer
af liv. Fiskerihavnen og
den store bedding udgør
nerven. Alle søger herhen
og det med rette.
Gilleleje havn har virkelig
noget at byde på.
Der er noget lækkert over en
autentisk havn. Uden smarte
højhuse og glatte facader.
Men med masser af plads
til alle, ikke mindst fiskerne,
hvis garn og redskaber udgør
en vigtig del af oplevelsen.
Kajen bliver hver sommer
til en turistattraktion med caféer, restauranter, tøjbutikker
og fiskehandlere. Spis en is
eller drik en øl i disse skønne
omgiveler, præget af mågeskrig og frisk havluft.

Her er så mange gæstesejlere, at fiskernes kajanlæg bliver til langskibspladser for de
største både.
Nyd en frisk dukkert fra
stranden eller badebroerne.
Eller tag børnene med på
legepladsen, populær blandt
fastboende og gæster.
Gå ikke glip af torvedagene i weekenden eller et
besøg i Kulturhavn Gilleleje.
Se mere på marinaguide.dk/
gilleleje-havn
Gilleleje Havn
Havnen 5
3250 Gilleleje
Tlf.: 48 30 16 63

www.gillelejehavn.com

Gilleleje havn er den største fiskerihavn på Sjælland. Den store bedding i midten af havnen er også et

Lystbådehavnen har sit eget afsnit i mere rolige omgivelser og med

værft. Lystbådehavne ligger mod øst mens restauranter og butikker ligger ved fiskerihavnen mod vest.

servicebygningen med toilet og bad tæt på.

Kulturbroen

Det Hvide
Hus

Skibsbroen på pladsen foran Kulturhavn Gilleleje bliver sommeren 2021 rammen om udendørs kulturtilbud. Der vil være
DJ, jazz, fællesang, zumba, og forskellige børnearrangementer.
Skibsbroen danner bro mellem Kulturhavnen, spilletstedet
Det Hvide Hus og den hyggelige café og smykkebutik ByC.
Følg kanalen fra havnen og gå på opdagelse i byen.

Det tidligere fiskerhus er
et spillested med udskænkning. Kik ind i den gamle
have, hvorfra forskellige
bands spiller op til dans.
Hovedgade 4, Gilleleje.

Bølgebrydere i alle størrelser, som
beskytter havnen mod storm.

Tilbehør: Trapper . Stiger . Gangbroer . Pullerter

MEC MARINE
Kristian Lyngborg

Tlf. 40 63 88 31
Info@mecmarine.dk

.

www.mecmarine.dk

MEC MARINE er ene-forhandler af Pontech
produkter i Danmark.
Kontakt Kristian Lyngborg for råd og vejledning
til havnens næste projekt.

Bag fiskerihavnen ligger Kulturhavn Gilleleje. Et moderne
kulturhus med to biografer, bibliotek, butikker, klassisk og
moderne musik, restaurant, kunstudstillinger og meget mere.
Gå langs kanalen fra havnen og oplev Gilleleje på en helt
anden måde.
Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrup Vej 12, Gilleleje.
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Havnen på toppen af bakken
Kongebro Havn ligger ved
Lillebælt omkranset af
dybe bøgeskove og høje
bakkedrag, der falder brat
ned mod Lillebælt. Men
landskabets dramatik
fortsætter under vandet.

Fakta om søopmåling
Billederne der ses her, er
et resultat af søopmålinger med et professionelt
MultiBeam ekkolod. Sådan et ekkolod opmåler
havbunden i en bred fane
på tværs af sejlretningen.
Fanen er 2-3 gange så bred
som dybden under kølen.
Ekkolodssystemet registrerer typisk over 30.000
dybder – pr. sekund – og
så er det præcist. På dybder ned til 10 meter taler
vi om unøjagtigheder på få
centimeter.
Læs mere om søopmåling
på www.sensorsurvey.dk

Af Flemming Christensen,
Sensor Survey

Farvandet ud for havnen kaldes også Snævringen da Lillebælt er smallest netop her.
Afstanden fra kyst til kyst er
kun ca. 700m.
Når man står på træmolen
og ser ud over vandet, kan
det være svært at forstille sig
hvordan landskabet fortsætter – altså under vandet.
Men fortsættelsen under
vand er mindst lige så dramatisk som ovenfor. Havnen er
faktisk bygget på den yderste
kant af en næsten 40 meter
høj skrænt.
Umiddelbart udenfor palisaden falder havbunden
mere end 6 meter lodret ned
mod dybet. Herfra går det videre ned ad en stejl stenfyldt
skråning til bunden 41 meter

Kongebro Havn i Lillebælt – uden vand - set fra nordvest.

nede. Landskabet og skrænterne er oprindelig skabt af is
og strømmende vand under
og efter den seneste istid, der
sluttede for 11.700 år siden.
Dengang var Lillebælt en
rigtig flod hvor vandet fra
det, der i dag er Østersøen,
strømmede ud i Kattegat.

Selv i dag sker 10% af vandudskiftningen mellem den indre Østersø og Kattegat faktisk gennem det smalle bælt.
Mange sejlere har sikkert
oplevet strømmen og de ved,
at man skal tage sig i agt når
man anløber Kongebro havn,
for strømmen er ofte kraftigst

lige uden for havnehullet.
Den evige strøm flytter til
stadighed rundt på havbunden i Lillebælt. Ved Kongebrogården har strømmens
gnaven efterladt nogle imponerende lodrette skrænter.
De op til 6 meter høje skrænter er et yndet udflugtsmål
for dykkere. Den stenfyldte
havbund og de mange huler

i skrænterne gemmer nemlig
på et rigt plante- og dyreliv.
Af og til falder et lille stykke
af skrænten ned i dybet og
over tid, rykker skrænten tættere og tættere på molen.
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Middelfart
Middelfart Marina er hele
byens rekreative havn.
Her er Blå Flag strand
med beachvolley og golfbane tæt på. Marinaen er
de senere år sat i stand
med nye flydebroer og 3
meter vand under kølen.
Sejlturen gennem Lillebælt
og Fænø bugt går langs skovklædt landskab. Her er masser at se på, endda marsvin
som lever her i den Maritime
Naturpark Lillebælt.
Havnen ligger også tæt på
Hindsgavl Dyrehave med et
besøg- og velkomstcenter
til Bridgewalking. En spæn-

dende tur på toppen af den
gamle Lillebæltsbro.
Her er nok at se på med
byen kun 1,5 km fra havnen.
Marinaen besøges af sejlere
og andre gæster, som nyder
godt af de fine faciliteter, nye
broer og plads til både i alle
størrelser.

Middelfart Marina

Læs mere på .marinaguide.
dk/middelfart-marina
Østre Hougvej 124
5500 Middelfart
Tlf.: 88 88 49 10
www.marina.middelfart.dk
havnen@middelfart.dk

Middelfart Marina er blandt de største på Fyn med ca. 550 bådpladser. Havnen er også et stort rekreativt
område midt i Fænø Sund. Fotos: MarinaGuide.dk

Kongebro Havn

Undersøis landskab
Men dramatikken fortsætter
andre steder i Lillebælt. Lidt
længere mod syd har en konstant nordgående strøm mellem Jylland og Fænø skabt et
landskab med store sandbølger på havbunden. Dybden er
her op til 40 meter.
På billedet ses bunden på
tværs af hele Lillebælt. Der er
på dette sted næsten 1 km fra
kyst til kyst. De enkelte bølger på havbunden er faktisk
3-400 m lange, 3-4 m høje og
der er næsten 80 m fra forkant til forkant af de enkelte
bølger – et fantastisk smukt,
men goldt ørkenlandskab.

kommunale havne

Den lille, men charmerende Kongebro Havn har Hindsgavl, skoven

Udsigt til den gamle Lillebælts-

og restauranten som nærmste nabo.

bro, hvor du kan Brigdewalke.

Gammel Havn

Jyllands kyst ved Bøgehoved ses
øverst til venstre og Fænøs kyst

Gammel Havn og Lillebælt Værftet ligger i forlængelse af hinanden

De hængende haver hørte oprin-

nederst til højre i billedet.

og skaber et fint, maritimt miljø.

delig til fiskernes huse.

De naturskønne omgivelser
ved Kongebro Havn er slående. Store bøgeskove, direkte
ved Hindsgavl Dyrehave, kølige en sommer dag til gåture
i det grønne. Tæt på havnen
finder du også Bridgewalking
over den gamle Lillebæltsbro.
En spændende oplevelse, du
bør få med, når du nu er her.
Her er du tæt på naturen og
restauranten i Kongebrogården med den flot udsigt over
Lillebælt.

Turen ind til Middelfart
langs vandet er bare et par
kilometer lang. Du kommer
forbi Lillebælt Værft til Gl.
havn. Og så er du midt i Middelfart.

Den gamle havn i Middelfart ligger for foden af byen.
De hængende haver foran
de tidligere fiskehuse, skaber
en flot ramme om den altid
travle havn.
Mange større skibe anløber
her, men pladsen er begrænset og det tilrådes at komme
i god tid. Er der fyldt op, kan
du fortsætte til Middelfart
Marina, hvor der altid kan
findes en plads.
Havnelivet med fiskebutik på kajen har sin charme,
omgivet af træskibe og med

udsigt til lillebælt.
Besøg byen med de mange
forretninger, beværtninger og
restaurationer. Tæt ved ligger
også Kulturøen, keramikmuseet Clay og Bridgewalking
Lillebælt.

Se mere på marinaguide.dk/
kongebro-havn
Kongebrovej 63,
5500 Middelfart
Tlf.: 88 88 49 10
havnen@middelfart.dk

Se mere på marinaguide.dk/
middelfart-gammel-havn
Havnegade 84
5500 Middelfart
Tlf.: 88 88 49 10
havnen@middelfart.dk.
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Øster Hurup Havn

Kattegat-kystens port
til Himmerland er Øster
Hurup Havn i Kattegat.
Sommerparadiset for
sejlere, som elsker en
stemning af fiskerihavn.
Her er en havn, som kan opfylde mange menneskers interesser. Fra lystfiskere, som
kan fiske fra molen til badenymfer, som kan sole sig i det
fine sand på stranden. Stedet
tiltrækker også autocamperne, som kan overnatte med
udsigt over havet.

Byen Øster Hurup er målet
for sommergæster, sejlere og
andre, som vil handle eller
stille sult og tørst på byens
spisesteder.
Som gæst på havnen behøver man ikke gå så langt. Her
er fiskeforretning, isbod og
restaurant i hyggelige omgivelser.
De mange borde og bænke
er bygget af træ fra de gamle
broer og er et dejligt sted at
grille. Sejlerstuen og køkkenet er åbent for havnens
gæster, og børnene kan tumle

Porten til
Himmerland

Udbyhøj Lystbådehavn

I mundingen af Randers
Fjord og midt i naturparken ligger Udbyhøj
Lystbådehavn, omgivet
af frisk luft og dejligt
badevand.

på legepladsen, krabbebanen
eller badestranden tæt ved.
Områdets største seværdighed Lille Vildmose er et besøg værd kan varmt anbefales.
Turen på ca 11 km kan klares
på cykler, som havnen gratis
stiller til rådighed.

Hvad enten du kommer i
autocamper eller sejler hertil,
vil du med det samme mærke
kammaratskabet og den positive stemning. Her er en imødekommende atmosfære på
havnen, hvor folk samles ved
borde og bænke.

Se mere på marinaguide.dk/
oester-hurup-havn
Øster Hurup Havn
Havnen 46, Øster Hurup
9560 Hadsund
osterhuruphavn.dk
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Det overdækkede opholdsrum i bygningerne ved havnekontoret bruges ikke kun
som sejlerstue, men også som
opholdssted blandt godtfolk.
Her er aktivitsmuligheder
for alle. Hav & Fjord har udlejning af kajakker og SUP
Boards, både på time- og
dagsbasis. Du kan sejle ud på
egen hånd eller tage med på
en guidet tur. Sandstranden
tæt ved er børnevenlig og her
er også et legetårn for de små.
Føler du dig sulten, ligger Is
& Pandekager i byen og Hav-

fruen på havnen kan tilbyde
fastfood mv.
Nærmeste dagligvarebutik
er i Råby 5 km væk. Lån en
cykel eller få varerne leveret
mod et gebyr på 25 kr.

Grejbasen - et gratis tilbud på lystbådehavnen

Se mere på marinaguide.dk/
udbyhoj-lystbadehavn
Udbyhøj Lystbådehavn
Havnevej 56, Udbyhøj,
8970 Havndal
Tlf.: 20 47 36 82
chg@randers.dk

Søger du inspiration og udstyr til leg og udfoldelse? Grejbasen har fiskenet, krabbevæddeløbsbane, fotobakker, trangia,
vandkikkerter, lupper, regningsveste, waders og meget andet
udstyr, man frit kan låne.

Lille Vildmose

Havnens Fisk

Restaurant Neptun

Mariehønen

Book plads i saunaen og hop i

Shelter til søs

Besøg Lille Vildmose kun 11 km fra havnen. Kør med toget
ud i Danmarks vildmark eller tag på en guided tur. Opleve de
store dyr, europæisk bison, elg, kongeørn og meget mere.
Lille Vildmose Centret, Vildmosevej 100, 9280 Storvorde.

Havnens Fisk tilbyder friskstegte fiskefiletter, røgvarer,
og andre specialiteter. Også
burgere is, øl og sodavand.

Den stemningsfulde restaurant på havnen ligger i første række med en flot udsigt over havet. Her serveres alt fra pizza til
et stjerneskud. Du kan spise inde eller ude på en opvarmet
terrasse. Eller bare nyde en kop kaffe og havnelivet.

Nok Danmarks mindste
pølsevogn varmer op under
hotdogs og sælger kolde is.

Foreningen Udbyhøj Havn står for booking af saunaen, som
ligger ved badeplatformen. Den er populær sommer og vinter.
Se mere på www.foreningenudbyhojhavn.dk

Sov i et vuggende shelter og hør havet klukke. Du kan
booke på forhånd, så du ikke kommer forgæves. Book her:
www.foreningenudbyhojhavn.dk
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Helsingør Nordhavn
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Helsingør Havn lægger kaj
til Øresund på Langs

Kronborg Slot

Kronborg er et renæssanceslot i verdensklasse, og det er
udnævnt til verdensarv af UNESCO. Oplev særudstillingen
”Fakta og Fantasi” af designer Jim Lyngvild og seniorforsker
Poul Grinder-Hansen, der udfordrer hinanden på fantasi og
fakta om fortidens konger og dronninger.
Læs mere på www.kronborg.dk

Kulturværftet

Hvor Øresund er smallest ligger lystbådehavnen
Helsingør Nordhavn med
udsigt til Kronborg Slot,
der ligger majestætisk på
pynten ved indsejlingen
til Helsingør.
Helsingør Nordhavn eller
blot ”Nordhavnen” som helsingoranerne kalder lystbådehavnen, ligger i gå afstand
til Kulturhavnen, der blandt
andet byder på et kulturhistorisk eldorado af attraktioner,
der fortæller historien om
Danmarks maritime fortid og
nutid.
Besøg Kronborg Slot, M/S
Museet for Søfart, Maritimt
Værksted Hal 16, Værftsmuseet og ikke mindst Dok 2,
hvor Historisk Havn Helsingør, skibe som Fyrskib NR.
XVII, skonnerten og skoleskibet M/S Zar og veteranskibet og tidligere isbryder
S/S Bjørn ligger sammen
med en række andre historiske skibe. Ligesom det også

er muligt at besøge Helsingør
Bymuseum, der fortæller historien om livet i tiden med
sundtolden, og museet Skibsklarerergaarden.
I Kulturhavnen findes også
Kulturværftet, der ligger
smukt med café og spisehus
i de gamle værftshaller med
udsigt over Helsingør Havns
bassiner. Kulturværftet har
naturligvis også kunst, litteratur og koncerter på menuen.
Og er du sulten for alvor, så
er det værd at besøge Værftets Madmarked, der serverer Street Food fra alverdens
lande.
Nordhavnen ligger på
mange måder helt centralt,
hvad angår kultur og gode
indkøbsmuligheder i bymidten. Men lystbådehavnen kan
også selv. På havnen kan du
finde alt fra Øresundsakvariet, vandlaboratorium, hoppepude, minigolf, segways,
købmand, galleri, café, hjemmelavet is, gourmetburgere,
restaurant, fisk og pomfritter,

friskrøget fisk og fiskeudsalg
til en lang række maritime butikker, der blandt andet kan
hjælpe dig med bådudstyr, reparationer og en ny båd.
Helsingør er bestemt et
besøg værd, og hvis du planlægger besøget nøje, kan du

denne sommer opleve kapsejladsen Øresund på Langs,
gadeteater og tango på kajen.
Læs mere på marinaguide.
dk/helsingoer-nordhavn

Vandlaboratoriet

Ved Vandlaboratoriet på Helsingør Nordhavn, kan du opleve en lille bid af Øresunds fiske- og dyreliv. Bassinet har
eget stenrev, tangbanker, ålegræsmarker og sandbund, hvor
man kan opleve krabber, snipper, fladfisk, havkarusser, tobis
og andre fisk.

Helsingør Havne
Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Tlf.: +45 49 28 10 80
www.helsingor-havne.dk
FB: Helsingør Havne

Sidste år kom pandemien
på tværs og lagde en
dæmper på kapsejladsen
Øresund på Langs.
I år bliver det anderledes, fordi forsamlingsforbuddet for udendørs
arrangementer er blevet
ophævet.
Kapsejladsen Øresund på
Langs er en unik mulighed
for besøgende til at se nær-

mere på de smukke træfartøjer ved kajen i Helsingør
Havn.
Klassiske træbåde, spidsgattere, meterbåde, skærgårdskrydsere med tremastede skonnerter, tomastede
galeaser og sprydstagejoller
er nogle af træskibene, der
lørdag den 7. august deltager
i kapsejladsen Øresund på
Langs.
Det er fjerde år i træk, at der

afholdes Øresund på Langs,
der er en særlig kapsejlads for
træskibe, hvor traditionelle
og klassiske fartøjer dyster i
forskellige løb og klasser.
Træfartøjerne går ud fra
Tuborg Havn i København
og sejler op gennem Øresund
og slutter ved mållinje lidt syd
for Helsingør Havn.
Læs mere i facebookgruppen: Hal 16 Maritimt værksted i Helsingør.

Kulturværftet ligger smukt i de gamle værftsbygninger i Helsingør, og sammen med Toldkammeret udgør Kulturværftet
Nordsjællands største kulturhus. Her kan du opleve en bred
vifte af lokale, nationale og internationale kulturevents. Alt
lige fra intimkoncerter til store udendørs events.

Værftsmuseet

M/S Museet
for Søfart

Kulturhavnen

Øresundsakvariet

I Helsingør Værfts gamle
bygninger bor Værftsmuseet, som fortæller værftets historier om slid, støj og møg
i en tid, hvor værftsfløjten
styrede byens liv.

I den gamle tørdok under jorden findes M/S
Søfartsmuseet, der er aktuel med særudstillingen
”OCEANISTA – Havet
& moden gennem 100 år”.

Området i og omkring Kulturhavnen ligger, hvor Helsingør
Værft tidligere lå. Et unikt område, hvor kultur- og erhvervshavn i dag lever side om side. Gå en tur langs Helsingør
Havns kajer og nyd de historiske og bevaringsværdige skibe
og den smukke og skinnende skulptur ”Han” skabt af kunstnerduoen Elmgreen & Dragset..

Oplev Øresundsakvariet, der er et mindre saltvandsakvarium
i Helsingør Nordhavns ”baghave”. Akvariet er en del af Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Et unikt sted,
hvor man har specialiseret sig i at vise dyre- og plantelivet
i Øresund og Kattegat. Akvariet arrangerer også safariture
på Øresund.
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Bogense Havn & Marina valgt
som testhavn for skridsikring
Et nyt produkt skridsikrer
broer i en vedligeholdelsesfri løsning, uden brug
af sprøjtemidler eller
gummimåtter.
Af Karin Meulengrath

Statistikkerne taler deres tydelige sprog, når det kommer
til ulykker. Af de drukneulykker, der registreres i Danmark, er ca. hver femte sket
i en havn. Dertil kommer, at
langt størstedelen af alle arbejdsulykker er glide- og faldulykker (28% i 2019).
Bogense Marina har derfor takket ja til at afprøve en
form for skridsikring på havnen, som kom til Danmark
for få år siden, for på den
måde at gøre en ekstra indsats for sikkerheden.
Et af de tre steder havnen
i første omgang har valgt at
sikre, er på ramperne ned til
kutterne. Her er der en del
gående trafik og i vådt vejr
bliver ramperne glatte.
”Vi valgte i sin tid at skrue
lister ovenpå ramperne, for at
give bedre fodfæste da ramperne skråner en del. Men de
risikerer også at have mod-

sat effekt hvis man snubler
over dem”, fortæller maritim chef Thomas FløjborgLading, der ser optimistisk
på den nye løsning, der både
er skridsikker og meget mere
synlig. ”Synlighed er en meget vigtig faktor når vi taler
skridsikring”, fortæller Martin Boye, der introducerede
disse løsninger i Danmark

På billedet ses den gamle skridsikring, som består af de traditionelle
skvatlister og de nye 3 mm tynde fiberplader.

for få år siden og uddyber:
”Hvis alle altid passede på,
var der sjældent nogen, der
kom galt afsted, og derfor er
synlighed en utrolig vigtig del
af skridsikringen. Selve skridsikringen er det sidste sikkerhedsnet, der skal forhindre at

folk glider og falder.”
På bådebroen er der sat
skridsikre kantprofiler ud for
hver bådplads. Her er der
ofte risiko for uheld, når man
bevæger sig fra båd til bro eller omvendt. De L-formede
glasfiber profiler, der også

bruges på glatte trapper, vil
forebygge at nogen glider på
kanten af broen og i værste
fald ryger i vandet. - Jeg synes, det er en flot løsning,
som ser pæn ud på broerne,
siger Thomas Fløjborg-Lading.
Også på redningsstigerne er
det vigtigt at kunne stå fast.
På to stiger har Bogense Marina indtil videre fået monteret gule profiler på stigetrinene, der både skal gøre dem
mere synlige hvis uheldet er
ude – men også sikre at man
har fodfæste når man er på
vej op i sikkerhed.
Bogense Havn & Marina
har indtil videre kun godt
at sige om skridsikringen. ”især er fiskerne glade for
løsningen. Mange er jo ældre
fritidsfiskere, som føler sig
trygge, når de går på overfladen”, fortælle Thomas.
”Vi valgte at sige ja til Eurograte, da vi her kan være sikre
på at løsningerne fremstilles
miljømæssigt forsvarligt og
uden brug af kræftfremkaldende stoffer og tungmetaller” slutter en glad maritim
chef af.
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Skridsikring...
Køb direkte ved fabrikken . Garanti for kvalitet . Certificeret glasfiber
Med skridsikring fra
Eurograte© skal du ikke
længere bekymre dig om
hverken slid, vedligeholdelse, rust, alger, glatte
overflader eller holdbarhed. Her er en skridsikker
løsning, der kan bruges
overalt på trapper, stiger,
ramper, brodæk og platforme.

ning. De monteres direkte på
den glatte overflade og vil de
næste mange år forhindre at
folk glider og falder – uanset
om der er spildt olie, sæbe eller om det bare er vådt.
Montage

Glasfiberprofilerne leveres
på mål, så der er ingen tilskæring. De monteres let og enkelt med rustfri skruer.
Enkelt koncept
Stigesikringen
monteres
Sikringerne består af en 3 dog, efter trinene er rengjort,
mm glasfiberplade med ind- med en stærk og vejrbestanstøbte silica sten i overfladen. dig fugelim.
Lagerføres i gul, sort og grå,
men kan bestilles i alle farver.
Bæredygtigt alternativ
En glasfiber løsning fra
Eurograte© lever op til de
De originale italienske fiber- strengeste CSR-krav, er cerriste har en forventet levetid
på langt over 25 år, da de er
meget stærkere end riste fra
3.-verdenslande.
Holdbarhed i top

tificeret, brandsikker (uden
halogener), IMO-certificeret
og indeholder ingen tungmetaller. Alene fremstillingsprocessen gør Eurograte
fiberriste til et langt mere bæredygtigt alternativ i forhold
til eksempelvis aluminium eller galvaniserede riste.
Produceret i Italien
Europas førende glasfiberproducent, Eurograte© er en
del af Ticomm & Promaco
koncernen med produktion
i Loreo, Italien. Datterselskabet, Eurograte Nordic, ledes
af Martin Boye, der har 15
års erfaring med sikkerhedsløsninger til både industri,
offshore og det offentlige.

Til nye broer anbefales det at bruge Eurograte© finmaskede riste med
sten i overfladen. Her ses et nyt brodæk i Horsens Marina.

Vedligeholdelsesfri
Pladerne kræver ingen vedligehold og tåler alle former for
rengøring og højtryksrens-

Fiberpladerne lagerføres i sort, grå og gul. Andre farver kan bestilles.

L-profiler med skridsikring til brodæk monteres ved hver båd, så
faldulykker til og fra båden kan undgås.

EUROGRATE NORDIC ApS
Kontakt Martin Boye
Tel.: +45 70 26 32 00
Email: mb@eurograte.dk
www.eurograte.dk

Since 1979, composites materials production
Skridsikring af den planke, man træder på, når man skal til og fra

Stigesikringer fås til runde, fir-

borde.

kantede og lige trin.

Fiks og færdig redningsstige.

Materialet er en kun 3 mm tyk
fiberplade med indstøbt sten.

Stigesikring fås til runde og firkantede trin i forskellige dimensioner.

36A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der tilbyder højt specialiseret ingeniørbistand inden for anlægstekniske
Marina News
og tværfaglige projekter. Med A1 får du individuel rådgivning og sparring i øjenhøjde, og vi ved, hvad der skal til for at drive og
udvikle moderne havne, maritime miljøer, klimasikring af overgangen mellem vand, havn og by m.m.
Vi bliver en del af dit projekt via tæt dialog og personlig kontakt, og vi slipper ikke, før opgaven er løst.
Kontakt indehaver Ulrik Max Jørgensen for en uforpligtende snak.

Sejerø Havn

Udbyhøj Havn

Kalundborg Vesthavn

ERHVERVSHAVNE, LYSTBÅDEHAVNE, FÆRGELEJER OG KYSTSIKRING
- Bygherrerådgivning
- Masterplaner
- VVM og myndighedsforhold
- Klimasikring og byudvikling
- Investeringsanalyse
- Maritim Sikring (ISPS)
og uddannelse

- Industrihavne
- Færgehavne
- Lystbådehavne
- Kystbeskyttelse og strande
- Veje og cykelstier
- Parkeringskældre og -pladser
- Stibroer og tunneler
- Byggemodninger

Havne, Vandbygning og Fundering

Sælvig Havn

- Besejlingsforhold
- Sedimentation
- Havnekraner
- Aptering
- Broanlæg (Flyde- og faste broer)
- Byggegruber
- Fundamenter
- Afvanding og kloakering

- Udbudsforretning
- Tilsyn og byggeledelse
- Driftsudbud
- Tilstandsvurdering
- Vedligeholdelsesplan
lægning

A1 Consult A/S • Tel. +45 8641 8410
www.a1consult.dk
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