Havnens dag 2019. Lørdag d. 25 maj
Kom og være med til at fejre havnens dag og prøv nogle af de sjove Vild med Vand arrangementer på
Doverodde havn. Vi er rigtig mange foreninger som er vilde med vand her i Sydthy, og d. 25 maj viser vi
alt vores grej frem på Doverodde havn.
Sydthy bådlaug
Aktivitet

Tidspunkt

Åbenbåd

Kl. 13.00 17.00
Kl. 13.00 17.00

Åbenbåd

Optimistjolle Kl. 13.00 sejlads
17.00

Beskivelse
Havnensdag åbner med velkomsttale kl.13.00
Agger redningsstation kommer og fremviser deres fantastiske redningsudstyr

Sted
På havnen

Kom og besøg en sejl- eller motorbåd, og være en del af en rigtig besætning. Det vil i løbet af
På havnen
dagen være muligt at få en sejltur i en af medlemmernes både. Der vil selvfølgelig blive serveret
kaffe m.m. på turen. Kig efter åbenbåd flagene.

Sniper
sejlads

Kl. 13.00 17.00

For dig der ønsker at stifte bekedskab med en vaske ægte optimistjolle, har vi søsat vores
optimistjoller. Her vil du få mulighed for at prøve en af klubbens joller. Der vil være en
instruktør på pladsen, som vil sætte dig ind i jollens funktioner. Spørg efter en instruktør med
en
vand
vest Der er fuld fart på disse joller. Find en instruktør på havne, og prøv de
HerVild
kanmed
det går
stærkt.
supre hurtige både. Spørg efter en instruktør med en Vild med vand vest

Mad

Fra Kl. 13.00

Salg af dejlige grillpølser samt drikkevare

På havnen

Ved klubhuset

På havnen

Nordvest Safari
Rib-båd
sejlads

Fra Kl.13.30

Naturvejledning

kl.13.00 Kl.17.00

Foruden at se Næssundfærgen og anløbshavnen, her er der mulighed for at se Thy og Mors fra På havnen
søsiden, samt introduktion til det maritime liv - herunder " godt sømandsskab", prøv "sejls
selv", hvilket betyder, at fartøjsfører overdrager rattet til passagerne og sidder ved siden af og
Kom og være med til en Limfjordssafari. Se livet på bunden af limfjorden med vandkikkert og
På havnen
naturvejleder
På Odden

Vestervig roklub
Edon sculler Kl. 13.00 17.00

Kom og prøv kræfter med vore fantastiske sjove og sikre edonsculler. Det er en væltefri robåd
med støttehjul, der gør det helt sikkert at prøve kræfter med roningen.

På odden

Havkajak
roning

Ro-område: Odden eller inde i havnen

På odden

Kl. 13.00 17.00

Vikingsskibs lauget
Åben
værksted

kl. 13.00 17.00

Kom og se laugets smukke gamle skibe, Thor og Thyra. Hvis vejret tillader det, sættes der sejl,
så vore gæster kan mærke vindens kræfter. Det vil være muligt at følge byggeriet af en Sjægt.

På havnen og i
værkstedet

M/F Næssund
Servering af Kl. 19.15
Grillstegt
svinekam

Færgen anløber Doverodde havn kl. 19.15, hvor der vil være mulighed for at blive trakteret
På fjorden
med dejlig grillstegt svinekam med tilbehør. Der vil være mulighed for at forudbestille
madbilletter, da der kun er plads til 100 personer. Middagen serveres under sejlads på fjorden,
med afgang fra Doverodde.

Doverodde Beboerforening
Marked

Kl.13.00kl.17.00

Doverodde beboerforening afholder det hyggelige limfjordsmarked i Fjordstæde
Der sælger fiskefikadeller med rugbrød i æ daal

Æ daal Doverodde
havnevej

Doverodde Købmandsgårds Venner
kunsthåndværkere
udstilling
Byvandring
med
turguide

Kl. 12.00 17.00
Kl. 14.30

Udstilling og salg af kunsthåndværk i teltet i "æ daal", dalen på venstre side af havnevej lige før
vejkrydset ved havnen.
Historisk byvandring i Doverodde med Krista ( Vestergård )
Søndergård, sammen med Knud Erik Nielsen, begge gl. Doverodde børn,. Vi mødes ved
restauranten i Købmandsgaarden

Vi ses til en rigtig sjov dag på havnen

Æ daal Doverodde
havnevej
Doverodde
købmands-gård

