Havnens Dag på Køge Marina – Vild med Vand - Lørdag den 25. maj 2019

Program
Gennemgående arrangementer i tidsrummet mellem kl. 12:00-16:00
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Køge Marina Havjagt- og fiskeklub (KMHF) holder åbent hus med rundvisning og åben
båd (fiskekutter), hvor du kan komme med en tur på havet mellem slæbested og
promenadedæk. Se og prøv nyrøget fisk. Musik, hygge og balloner i gården samt
loppemarked. Nyd pandekager og mulighed for lidt til ganen.
Køge Motor- og Sejlklub (KMS) holder åbent hus i klubhuset samt ”Åben båd” på Bro 2
Køge Søspejd inviterer til et besøg i klubben. Der tændes bål - hvor man kan få lidt at
spise. Kom også med en tur på vandet ved slæbestedet.
Dansk Søredningsselskab holder åbent hus og giver sejlture i deres båd fra slæbestedet.
Fiskeklubben Pearl Harbor holder åbent hus og opsætter et bassin med fisk fra bugten.
Køge Sejlklub holder åbent hus med kaffe og kage, billeder og info om fx sejlerskole. Prøv
at sejle med Optimistjolle, L23 og Ynglingebåd ved Promenadedækket.
Køge Sportsfiskerforening fortæller om fiskeklubben og afholder gratis fiskekonkurrence
med præmier ved fiskepladserne med syd (kl 13.00-15.30).
Orlogsskibet HUMMERENs Venner -med tema omkring byggeri af storbåd med gamle
håndværk, udstilling og fortællinger og skibsbygning som fokus.
Hjerteforeningen orienterer om deres aktiviteter og står for blodtryksmåling.
Lars Grand går rundt på marinaen og spiller sømandssange på harmonika.
Besøg en Brandbil – se udstyr og slanger.
Funballz – prøv en tur på vandet ved traveliften (kranen)

Aktiviteter på bestemte tidspunkter:
(Kl. 12:00 Åbning af Stafet for livet)
• Kl. 12:00-13.00 Kaffe og kage til alle i anledning af de 40 år.
• Kl. 13:00-15.30 Fiskekonkurrence på syd-området (fiskepladserne) ved Køge
Sportfiskerforening.
• kl. 12:30-15:30: Skattejagt for børn under 15 år med præmier til alle – start din
skattejagt ved Havnekontoret.
• Kl. 15:30 udtrækkes vinderne af Skattejagten ved Havnekontoret Køge Marina.
• Kl. 13:00-15:30 ’Mal på sten’ børn kan male på sten i Køge Sejlklub
• kl. 13:00-15:00 er der ”Åben båd” i flere både. Kom på besøg i de åbne både på Bro 2
og Bro 8 og få en snak med kaptajnen.
• kl. 13:00-15:00 er der ”Åben hus” i Havnebad og sauna. HUSK badetøj om min. 2
håndklæder.
• Kl. 14:00-15:15 Havnevandring med Havnemesteren, mødested Havnekontoret.
Logistik:
• Bådehavnen spærres af fra Havnekontoret til slæbestedet/pladsen mellem kl. 11:00-16:30.
• Slæbested er lukket kl. 11:00-16:30.
•

P-pladser (asfalt og grus) er afspærret på grund af besøg af Gardehusarerne.
EKSTRA P-pladser på græsareal med indkørsel fra Værftsvej.

