
Aktivitet Tidspunkt Beskivelse Sted

På havnen

Redningsøvelse kl. 15.00 Redningsøvelse for publikum, med vandscooter, af forulykkede personer. Øvelsen starter kl. 15.00. På havnen

På Odden

Servering af 

Grillstegt 

svinekam

Kl. 19.15 Færgen anløbe Doverodde havn kl. 19.15, hvor der vil være mulighed for at blive trakteret 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.

På fjorden

Øl-smaging på 

det gode skib

Kl. 21.00 Senere på aften anløber færgen igen ca. 21.00. På denne næste tur vil det være muligt at deltage i en lille intim øl-smagning fra 

Thisted Bryghus. Øl-smagning vil foregå under sejlads på fjorden, med afgang fra Doverodde.

På fjorden

Veteranbus fra 

Skælskør 

busmuseum

I løbet af dagen vil der være mulighed for at køre en tur i en vaske ægte veteranbus fra Skælskør bushistorisk museum. Bussen vil 

køre i rute mellem Doverodde havn og Vildsundhavn med overfart over fjorden med Nessie.

Doverodde havn 

samt Vildsund 

havn

Kl. 9-10: sælges rundstykker og kaffe til 10 kr. pr person på Vilsund Havn.

Herfra bestemmer man selv, hvor langt man vil cykle, køre eller gå, og om man vil deltage i bogstavjagt eller blot selv tage den 

smukke tur.

Mad og drikke Kl. 14.00 Doverodde beboerforening åbner "Det lækre kræmmermarked" på Fjordstæde kl. 14.00, Hvor lokale mad og drikkeentutiaser 

viser og sælger deres lækkerier. 

Der sælger kaffe m. brød i Købmandsgården.

Fjordstræde

Byvandring med 

turguide

Kl. 13.00 Historisk byvandring i Doverodde v / Knud Erik Nielsen gl. Doverodde dreng. Vi mødes ved restauranten i Købmandsgaarden Doverodde 

Købmandsgård

På havnen

Doverodde Købmandsgårds Venner lukker dørene op til en smuk udstilling med lokale kunsthåndværkere. Hvor de vise de ting 

frem, som de går og arbejder med i det daglige. Der vil også være mulighed for at erhverve sig et stykke unika.

Kl. 13.00 - 17.00

På havnen og i 

haven ved 

Doverodde 

købmandsgård

Kl. 13.00 - 17.00 På Odden

På havnen

Ro-område Odden eller inde i havnen og evt. mod sommerhusområdet. Der vil være instruktør med fra Nordvest safari. Der vil 

selvfølgelig være mulighed for at låne både vest og våddragt.

Sjov lille kajak, hvor man sidde oppe på kajakken. Der vil være mulighed for at ro fra Odden og forbi den nye bølgebryder mod 

Doverodde købsmandsgaarden - medmindre det er på tur med instruktør fra Nordvest safari. Der vil være mulighed for at lån 

både vest og våddragt.

Købmandsgårdens venner

kunsthånd-

værkere udstilling 

Vildsund havn

Vestervig Agger roklub

Kl. 9.00 - 10.00

Find 6 bogstaver og sammensæt et ord. Første bogstav findes i Vilsund, herfra bliver man guidet til de næste bogstaver, det sidste 

bogstav finder man i Næssund, hvor man kan sammensætte sit ord og modtage en belønning.

Doverodde Beboerforening 

Optimistjolle 

sejlads

Havkajak roning

Sit on top kajak På OddenKl.13.00 - 14.45 & 

kl.15.30 - 18.00

Kl.13.00 - 14.45 & 

kl.15.30 - 18.00

På havnen

Havnens dag 2018. Lørdag d. 9 juni

Åbenbåd

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. Kig eller spørg efter 

en instruktør med en Vild med vand vest

Kom og besøg en sejl- eller motorbåd, og være en del af en rigtig besætning. Det vil i løbet af 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.

Kl.13.00 - 14.45 & 

kl.15.30 - 18.00

Nordvest Safari

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. 9 juni viser vi alt vores legetøj frem på Doverodde havn. 

Rib-båd sejlads Foruden at se Næssundfærgen og anløbshavnen, her er der mulighed for at se Thy og Mors fra 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 giver støtte og rådgivning.

Sydthy bådlaug

Kl. 13.00 - 17.00

Kl. 13,00 - 17,00

Her kan det går stærkt. Der er fuld fart på disse joller. Find en instruktør på havne, og prøv de supre hurtige både. Kig eller spørg 

efter en instruktør med en Vild med vand vest

Kl. 13.00 - 17.00Sniper sejlads

Vi ses til en rigtig sjov dag på havnen!

Vikingsskibs lauget

Oplevelsesruten går fra Vilsund i nord til Doverodde og Boddum-Ydby i syd. Man kan tage turen på cykel, i bil eller på gåben. For 

børn og barnlige sjæle er indlagt en familievenlig bogstavjagt.

Kom og prøv kræfter med vore fantastiske sjove og sikre EDON scullere. Det er en væltefri robåd med støttehjul, der gør det helt 

sikkert at prøve kræfter med roningen såvel som motion som sport. Bådene giver et godt indblik i roningens fortræffeligheder, og 

som særlig målgruppe har vi 11 – 13 årige unge mennesker, men voksne kan også sagtens ro i disse både.

Interesserede kan komme ud og sejle i laugets skibe, Thor og Thyra. Alt efter vejr og vind, vil vi sætte sejl så vore gæster kan 

mærke vindens kræfter. Gæsterne får også lov til at prøve, hvordan det er at ro et vikingeskib. Vi forventer at Thor kan sejle tre 

ture, kl. 11.00 – 13.00 - 15.00. Thyra vil være bemandet fra kl. 11.00, og sejle ca. til kl. 16.00. Neessund Vikingeskibslaug har 

besluttet at starte byggeriet af en Sjægt, da flere har ytret ønske om, at lauget burde holde gang i bådebyggeriet. Minderne fra 

byggeriet af Thor er rigtig gode, og flere har givet udtryk for, at de hellere vil bygge både end at sejle dem. 

Doverodde 

Købmandsgård

Neessund færgen

Fjordbyernes netværk

Cykeltur langs 

oplevelsesruten

Åben værksted kl. 11.00 -16.00

Edon sculler


