
Velkommen til 
Egense sejlklub 



Velkommen: 
 

Vi håber I har fundet en god plads, og får nogle dejlige timer på Egense 

Havn. I er velkommen til at benytte sejlklubbens faciliteter som er 

beskrevet nedenfor. Der står også lidt om aktivitets- og indkøbs 

muligheder i Egense/Hals området. God fornøjelse. 

Faciliteter: 
Vi har stor tillid til vore gæster, og klubhusets står til fri afbenyttelse. Vi 

har 3 toiletter/bad inde i huset og 2 udenfor. Køkkenet har (alt i skabene 

kan lånes til brug i huset), komfur/ovn (obs. Induktion), opvaskemaskine, 

køleskab, fryser, vaskemaskine (25,- kr.), tørretumbler (10,- kr. pr. 30 

min). Der er øl/sodavands automat. 1. salen med dejlig altanudsigt mod øst 

& vest og TV, spil, bytte bøger service. Udendørs er der flere 

bord/bænksæt og griller rundt på havnen til fri afbenyttelse. Flere steder 

findes der krydderurter til at plukke. Stor dejlig udendørs legeplads til 

børn. 

Cykler: 
Sejlklubben har nogle blå cykler du/I som gæst er meget velkommen til at 

låne, nøgle hænger i huset ved siden af havnekontoret. Ved små ture er det 

gratis, ved længere tur lån opfordres der til at betale 20,- kr. i kuvert og 

lægge i brevsprækken ved kontoret. 

Aflåsning: 
Klubhuset aflåses automatisk kl. 23 og låses op kl. 6, uden for sæson er der 

tidligere aflåsning. Men er du i huset i den aflåste tid, er det okay. 

Internet: 
Der er trådløst og gratis og rækker omkring klubhuset.  

Internettet hedder:  Egense og der er ingen kode. 

Affald: 
Kabysaffald er de blå container i aflukket oven for øst- og vestbroen. 

Imellem broerne findes der flaske-, batteri- & småt jerns bobler. 

Miljøcontaineren er til stede ved siden af masteskuret. Vestlig del af 

havnen. 

Alle opfordres til at sortere affaldet.  Tak. 



Betaling: 
Vi har kuvertbetaling, kuverter findes i klubhuset og lægges i postkassen i 

havnekontor døren. 

0-9 m 120 kr. pr. døgn; 9-13    145 kr. pr. døgn; 13-      170 kr. pr. døgn 

Slæbested 60 kr. pr. gang eller køb et årskort til 400 kr. 

Vi har en havnefoged, der ved problemer eller spørgsmål kan kontaktes: 

Havnefoged Kurt Pedersen 28618293 privat 50825012 

 

Der sælges diesel fra OK tank i havnen. Der tankes med betalingskort. 

 

Seværdigheder/indkøb: 
Egense siden: 

- Strand med blå flag lige umiddelbart op af havnen syd for. 

- Digerne i sydlig og vestlig retning fra havnen langs vandkanten. 

- 14 km ligger Vildmose centeret, et naturcenter der fortæller om 

mosen, planteriget og dyrelivet. 

- 1,4 km fra havnen MIN købmand Hybenvej, med dagligvarer/gas 

- 2,4 km fra havnen Nørregård kartofler altid friske nye kartofler. 

- 0,2 km fra havnen Egense Motel, spisested og overnatning. 

- 3,6 km fra havnen Fru Himmelblå, Kystvejen 49, spisested og butik 

- 0,4 km fra havnen Færge grillen, spisested. 

- 0,4 km fra havnen Hals/Egense Færgen pris pr. pers. 12,- kr. enkelt 

Hals siden: 

- Turist bureau, Torvet 7. telefon +45 99317530 

- Skansen med kanoner og museum, Skanse spillet (først i juli). 

- Diverse butikker (sko, tøj, brugskunst, apotek, frisør, osv....) 

- Flere spisesteder: restauranter, pizzeria, grill. 

- Indkøb: Meny (gas flasker), Aldi, Fakta, Brugsen, bager.  

- Hver onsdag fra uge 25 til 33 er der store markedsdag i Hals. 



 

Egense sejlklub siger tak for denne gang og på snarlig gensyn… 
   

  Revideret 010715 Bettina 

Nyttige informationer: 

Egense Sejlklub, Kystvej 1, Egense, 9280 Storvorde. 98315700 

WWW.egense-sejlklub.dk 

Mail: egense-sejlklub@live.dk  

Følg os også på Facebook gruppen: Egense Sejlklub 

 

 

Alarm: 112 

Politi: 114 

Nordjyllands politi: 96 30 14 48 

Læge: Stationsvej 9, 9280 Storvorde. Telefon: 98 31 84 44 

Vagtlæge: 70 150 300 Region Nordjylland kl. 16-08 i hverdage, samt weekend og helligdage. 

Apotek: Hals Torvet 5 9370 Hals Telefon: 98 25 10 13 

Tandlæge: Tandlægerne Gandrup Aalborgvej 329A 9362 Gandrup 98 25 92 50 

 Dyrlæge Henning Larsen Nørkærsvej 26, 9280 Storvorde. Telefonnummer 98 31 86 61  

Taxa: Mou Taxi. Telefon: 98 31 01 80 

Bus: Nordjyllands trafikselskab se: www.rejseplanen.dk   

Info Center Hals turist bureau, Torvet 7, Hals. 99 31 75 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gæstesejlere hygger på Nokken 

http://www.egense-sejlklub.dk/
mailto:egense-sejlklub@live.dk
http://www.yelp.dk/biz/larsen-henning-postbud-storvorde
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