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EGENSE SEJLKLUB 

byder alle velkommen til 

Maritime Børne/unge 

arrangementer 
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http://www.egense-sejlklub.dk/


 

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

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– På opdagelse rundt  

i havnens natur 

lørdag 18/6-22 

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 båd  

Onsdag 29/6-22 

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 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. (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 6/7-22 

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

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– På opdagelse rundt  

i havnens natur 

onsdag 13/7-22 

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 20/7-22 

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 27/7-22 

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. 
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Egense Sejlklub Kystvej 1 Egense 9280 Storvorde  

egense-sejlklub@live.dk 98310057  

Mobil Pay: 12095 

Indmeldelse for Børne/unge medlem  
 

Pris 100 kr. pr. år.  

 

Medlems nr.:  

Medlems navn:  

Værge (Mor/Far) navn: 

Fødselsdato & årstal:  

Adresse:  

Postnr.:  By:  

Evt. sommeradresse: 

Telefonnr.:   evt. ekstra nr.:  

Mail:  
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