
VATTENHELG I KIVIKS HAMN!
24-25 JULI

En kunskapshelg om vatten och hållbarhet för hela familjen            Kunskapstävling och vatten- 
aktiviter för barn 6-12 år     Utställningar om problem, lösningar och hållbarhet kring Hanöbukten 
och Östersjön        Guidade vandringar        Utställningar om fiskar, fåglar och invasiva arter runt 
Hanöbukten       Smakprovning av fisk utanför Buhres      Prova på Kustrodd och SUP       ...mm

Fri entré i hamnområdet hela helgen

Program lördag 24/7
SPETTKAKERIAN PLUS TÄLT KL 11–16
• Utställningar om marina kolonilotter, invasiva arter, fåglar och fiskar vid 
Hanöbukten, Samverkan för Hanöbukten, Lions Simrishamns internatio-
nella arbete med vatten, brunifiering och dykarfilmer från kusten
• Smakprovning av fisk
• Smakprovning av vatten
• Tipsrunda för barn om vatten

SPETTKAKERIAN, ÖVRIGT, LÖRDAG
• Anmälan och startplats för guidad fågelvandring. Start kl. 13.00. C:a 
1-1,5 timme. Pris: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn. Medtag gärna kikare, kamera 
och fågelbok.
• Anmälan och startplats för guidad vandring till Tvärpilen. Start kl. 14.00. 
C:a 1 timme. Gratis!

BÅTKLUBBEN KL 11–16
• Kaffeservering
• Utställning

HAMNBASSÄNGEN KL 11–16
• Öppen visning av Kiviks sjöräddningsbåt (tillåtet att gå ombord, perso-
nal på plats)
• Segling/visning av allmogebåtar (vid tjänligt väder)
• Kiviks Båtklubbs medlemmar seglar/visar sina båtar (vid tjänligt väder)

HAMNBASSÄNGEN, ÖVRIGT, LÖRDAG
• Håkan Hjelm berättar om fiske och fiskeredskap förr och nu kl. 13.00. 
C:a 1 timme
• Uppvisning/övning med Kiviks sjöräddningsbåt i hamnen kl. 14.00. C:a 
30 minuter
• Gratis prova på-Stand Up Paddleboard (SUP), med instruktör från Ös-
terlen Surfcenter, världens snabbast växande vattensport, en rolig aktivitet 
för gammal och ung. Kl. 15-16 mittemot Sjöräddningens båt.

HAMNKIOSKEN, STRANDKANTEN/VATTNET
• 11–16 vattenskola för barn, titta under vattnet med vattenkikare och 
fånga insekter och småfisk med hov!

NORRA PIRARMEN
• Prova på KUSTRODD med ROW Explorer 4,6 med singelsculler och 
kolfiberåror – en vanlig aktivitet på olika platser i världen men ännu inte så 
vanlig i Sverige. För naturälskaren, fiskaren, äventyraren, motionären.
• Demonstration och info hela klockslag 11.00, 12.00, 13.00 och 14.00.
• Prova på 11.15, 11.30, 11.45, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.15, 14.30, 14.45. 
• OBS! Sker på egen risk! Vattenvana och viss roddkompetens krävs.  
Bedömning görs i varje enskilt fall.
• Flytvästar tillhandahålls i olika storlekar. 
• Anmälan för prova på-tider på SMS till Björn på 070-917 66 00.

Program söndag 25/7
SPETTKAKERIAN PLUS TÄLT KL 11–16
• Utställningar om marina kolonilotter, invasiva arter, fåglar och fiskar 
vid Hanöbukten, Samverkan för Hanöbukten, Lions Simrishamns interna-
tionella arbete med vatten, brunifiering och dykarfilmer från kusten
• Smakprovning av fisk
• Tipsrunda för barn om vatten

SPETTKAKERIAN, ÖVRIGT, SÖNDAG
• Anmälan och startplats för guidad fågelvandring. Start kl. 13.00.  
C:a 1-1,5 timme. Pris: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn. Medtag gärna kikare,  
kamera och fågelbok.
• Anmälan till guidad vandring Från Kust till Must. Startplats: Stinas 
Café utanför Kiviks Musteri kl. 14.00! C:a 1,5 timme. Pris 195 kr/person 
inkl. mustprovning, kaffe och äppelkaka.

BÅTKLUBBEN KL 11–16
• Kaffeservering
• Utställning

HAMNBASSÄNGEN KL 11–16
• Öppen visning av Kiviks sjöräddningsbåt (tillåtet att gå ombord, perso-
nal på plats)
• Segling/visning av allmogebåtar (vid tjänligt väder)
• Kiviks Båtklubbs medlemmar seglar/visar sina båtar (vid tjänligt väder)

HAMNBASSÄNGEN, ÖVRIGT, SÖNDAG
• Uppvisning/övning med Kiviks sjöräddningsbåt i hamnen kl. 12.00. 
C:a 30 minuter.
• Håkan Hjelm berättar om fiske och fiskeredskap förr och nu kl. 13.00. 
C:a 1 timme.
• Gratis prova på-Stand Up Paddleboard (SUP), med instruktör från Ös-
terlen Surfcenter, världens snabbast växande vattensport, en rolig aktivitet 
för gammal och ung. Kl. 15-16 mittemot Sjöräddningens båt.

HAMNKIOSKEN, STRANDKANTEN/VATTNET
• 11–16 vattenskola för barn, titta under vattnet med vattenkikare och 
fånga insekter och småfisk med hov!

NORRA PIRARMEN
• Prova på KUSTRODD med ROW Explorer 4,6 med singelsculler och 
kolfiberåror – en vanlig aktivitet på olika platser i världen men ännu inte 
så vanlig i Sverige. För naturälskaren, fiskaren, äventyraren, motionären.
• Demonstration och info hela klockslag 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.
• Prova på 11.15, 11.30, 11.45, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.15, 14.30, 14.45. 
• OBS! Sker på egen risk! Vattenvana och viss roddkompetens krävs.  
Bedömning görs i varje enskilt fall.
• Flytvästar tillhandahålls i olika storlekar. 
• Anmälan för prova på-tider på SMS till Björn på 070-917 66 00.


