
 

Egense Sejlklub Kystvej 1 Egense 9280 Storvorde 

98310057 egense-sejlklub@live.dk  

  

  

Kom og vær med 

Maritime aktiviteter 

for alle børn & unge  

2021   

  

  

  

  

  

  



 

Egense Sejlklub Kystvej 1 Egense 9280 Storvorde 

98310057 egense-sejlklub@live.dk  

  

Kalender oversigt sommer 2021:  

• GOD AKTIVITETER FOR ALLE   

• Maritimt børnearrangement – Byg en båd og sejl - 30/6 2021 kl. 10-12 

• Deltager gebyr 20 kr.  

• Maritimt børnearrangement – Havmiljøvogter Junior- 7/7 2021 kl. 10-12 

• Deltager gebyr 20 kr.  

• Maritimt børnearrangement – Naturskattejagt - 14/7 2021 kl. 10-12 

• Deltager gebyr 20 kr.  

• Maritimt børnearrangement – Byg vandkikkert og undersøg havnen 

• Deltager gebyr 20 kr.   - 21/7 2021 kl. 10-12 

• Maritimt børnearrangement – Vi maler på sten - 28/7 2021 kl. 10-12 

• Deltager gebyr 20 kr.  

• Fiskekonkurrence for alle  -28/8 2021 kl. 8-15 

• Deltager gebyr 20 kr.  

• Maritimt børnearrangement – Havmiljøvogter - 4/9 2021 kl. 10-12 

• Deltager gebyr 20 kr.  

• HAVNENS DAG 2021   - 18/9 2021 kl. 10-15  

  

  

  

  

 OBS.  

Er du 7 år og derover sejlads interesseret  

mød op til S.E.S. –  

 Sejlerskole Egense Sejlklub  

 Opstart 12/8-21 torsdage kl. 16-18.30  

 Spørgsmål kontakt Lars Skovsgaard 60 18 99 25  
 



 

Egense Sejlklub Kystvej 1 Egense 9280 Storvorde 

98310057 egense-sejlklub@live.dk  

  

Velkommen til Egense Sejlklub.  

Her har alle børn/unge fra 0-17 år mulighed for at 

deltage i de mange forskellige aktiviteter.  

Ved deltagelse koster det 20 kr. pr. deltager.   

Dog gratis for indmeldte B/U medlemmer.  

Alle har mulighed for at være B/U medlem af Egense 

Sejlklub. Kontingent årligt 0-17 år 100 kr.   

På havnen er der god mulighed for at prøve de mange 

maritime aktiviteter hele året.  

• Redningsveste til alle aldre  

• Krabbebane  

• Krabbefiskeri  

• Legeplads  

• Bålgryder, hvor du kan lave 

popcorn, pandekager, 

stege fisk, kog en reje   

• Vandcykler  

• Knob & knude tavler  

Alt til fri afbenyttelse på 

havnen  

Velkommen og god fornøjelse  

      Formand Jan L. Larsen 

  

  



 

Egense Sejlklub Kystvej 1 Egense 9280 Storvorde 

98310057 egense-sejlklub@live.dk  

  

  

UDFYLDES OM DER ØNSKES 

MEDLEMSKAB.  

  
  

Barnet/den unge Medlems navn:    
   

Medlems nr.: (tildeles fra kontoret)   
   

Fødselsdato/mdr./år på barnet/den unge:    
   

Adresse:    
  

Postnr.:   By:    
  

Telefonnr.:  evt. ekstra nr.:    
  

Mail:    
  

Børne/unge medlem 0-17 år: (sæt kryds)   
  

Årlig pris: 100 kr. pr. barn   

Andet du ønsker at oplyse bestyrelsen om:   
   

Forældre/værges accept af indmeldelse:   
   

Den   /    2021 

  

Underskrift: _________________________________________________________   
   

Noter for bestyrelsen:    
   

  

  



 

Alle Velkommen.  Spørgsmål til:  

Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk  

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– Byg din egen båd  

Onsdag 30/6-21 

kl. 10.00 – 12.00 

Vi bygger hver vores båd og går ud og afprøver 

den. Hav en sjov stund sammen. 

Møde op og hver med. 
 

 

 

 

Vi afslutter med is til alle.  

Krabberne kan fiskes og vi kan leve væddeløb på 

krabbebanen. Der er redningsvest til alle på havnen. 

For alle børn/unge (under 7 år ifølge med voksen.) 

Pris pr. deltager 20 kr. (ES B/U medlemmer gratis) 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Alle Velkommen 
Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk 

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– Havmiljøvogter  

Onsdag 7/7-21 

Kl. 10.00 – 12.00 

Jeg skal lære og høre om: 

Havmiljøvogter junior, hvad er på havnens 

bund. Hvad kan jeg gøre for at havet 

bliver rent, og naturen bedre på land og i 

vandet uden plastik og affald? 
 

 

 

 

 

Krabbefiskeri og krabbevæddeløb er muligt. 

Knob kan læres 

Redningsveste på havnen til alle. 
Pris 20 kr. pr. deltager – Egense Sejlklubs B/U medlemmer gratis. 
 

 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Alle Velkommen 
Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk 

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– På opdagelse rundt  

i havnens natur 

onsdag 14/7-21 

Kl. 10.00 – 12.00 

Jeg skal lære og høre om: 

Brug af redningsvest. 

Havmiljøvogter junior, hvad er 

på havnens bund, 

havnens planter og  

natur på land og i vandet. 
Pris 20 kr. pr. deltager- gratis for B/U 

medlemmer Egense Sejlklub. 

 

 

 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Alle Velkommen.  Spørgsmål til:  

Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk  

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– Byg din egen vandkikkert 

Onsdag 21/7-21 

kl. 10.00 – 12.00 

Vi bygger hver vores vandkikkert og går ud og 

afprøver den. Undersøger havnen. 

Møde op og hver med. 
 

 

 

 

Vi afslutter med is til alle.  

Krabberne kan fiskes og vi kan lave væddeløb på 

krabbebanen. Der er redningsvest til alle på havnen. 

For alle børn/unge (under 7 år ifølge med voksen.) 

Pris pr. deltager 20 kr. (Egense Sejlklubs B/U medlemmer gratis) 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Alle Velkommen 
Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk 

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– Vi maler på sten  

Onsdag 28/7-21 

Kl. 10.00 – 12.00 

Jeg skal lære og høre om: 

Havmiljøvogter junior, At færdes sikkert 

på havnen. 

Og så hygger vi med at male på strand 

sten. Der må gerne medbringes sten. 

 
 

 

 

 

 

Krabbefiskeri og krabbevæddeløb er muligt. 

Knob kan læres 

Redningsveste på havnen til alle. 
Der serveres en is til alle deltager. 

Pris 20 kr. pr. deltager – Egense Sejlklubs B/U medlemmer gratis. 
 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Velmødt til alle.  

Fiskekonkurrence fra Egense Sejlklub 

Lørdag 28/8 2021 kl. 8.00 – 15.00 

Hermed indbydes alle klubmedlemmer fra Egense Sejlklub samt 

gæstesejlere, Vild med Vand venner og andre interesseret. 

Kl. 8.00 mødes der til tilmelding 25,00 kr. pr. fisker 

 og rundstykker/kaffe/The – mobil pay 12095 

Kl. 9.00 sejler vi ud og ønsker hinanden knæk og bræk 

Kl. 13.30-14.30 Krabbefiskeri og krabbevæddeløb 

Kl. 14.00 begynder indvejning af fiskene. Øl/vand til deltager. 

Kl. 15.00 overrækkes præmier for størst, mindste, grimmest, flotteste, fleste, 

påklædning, udstyr, osv… Havnens bedste ”sild” & Årets største ”torsk” vil 

også blive kåret – hun/han kan nomineres til udvalget. På mail eller i postkassen. 

Eks. sild/torsk kan ikke opstilles. 

Interesseret uden båd og grej tilmeldes senest onsdagen før på 20948304 Henrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål vedr. fiskekonkurrence til:  

Henrik Sonne 20948304.  98310057 / egense-sejlklub@live.dk  

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Alle Velkommen 
Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk 

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– Havmiljøvogter  

lørdag 4/9-21 

Kl. 10.00 – 12.00 

Jeg skal lære og høre om: 

Havmiljøvogter junior, hvad er på havnens 

bund. Hvad kan jeg gøre for at havet 

bliver rent, og naturen bedre på land og i 

vandet uden plastik og affald? 
 

 

 

 

 

Krabbefiskeri og krabbevæddeløb er muligt. 

Knob kan læres 

Redningsveste på havnen til alle. 
Pris 20 kr. pr. deltager – Egense Sejlklubs B/U medlemmer gratis. 
 

 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


                

 

 

 

Havnens Dag 18. september 2021 

Spørgsmål kan rettes til: Egense-sejlklub@live.dk  

Tlf.: 98310057 

Ret til ændring forbeholdes. 

Igen i år vil Egense Sejlklub byde velkommen til 

vandkanten ved Limfjordens port. 

Her vil foregå mange spændende ting på og ved 

vandet for alle interesserede. 

Der er mulighed for at få en hyggelig dag for hele 

familien. 

 

* Åben båd 

* SUP board 

* Vandcykler 

* Fiskeri 

* Krabbefiskeri 

* Krabbebane  

* Knobtavler 

* Male på sten 

* Hør om at høste øster og muslinger  

* Børne tombola fisk point 

* Voksen tombola 

* Og mange, mange flere spændende aktiviteter 

mailto:Egense-sejlklub@live.dk

