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Sejl til et hav af oplevelser 
 

Havnefester eller fred og ro? Krabbefiskeri eller maritim byvandring? Foreningen af 

Lystbådehavne I Danmark (FLID) har netop lanceret en ny havnekalender på Havneguide.dk med 

tusindvis af oplevelser ved og omkring havne over hele landet.  

 

Sommeren byder på høj aktivitet ved og omkring de danske 

lystbådehavne. Kalenderen gør det lettere for sejlerne og 

andre interesserede at finde informationer om oplevelser, 

seværdigheder og aktiviteter i og omkring FLIDs 

medlemshavne.  

 

Havnekalenderen er en oversigt over tusindvis af 

begivenheder over hele landet. Her finder du maritime 

begivenheder, både dem oven over og dem under vandet. 

Kalenderen rummer desuden koncerter, markeder og 

oplevelser for børn. Og noget tyder på, at vi går en aktiv 

sæson i møde. Havnekalenderen finder I på: 

http://kalender.havneguide.dk/ 

 

    

Havnekalender for alle 

Havneguide.dk er meget mere end en sejlerkalender. Den 

rummer også et hav af begivenheder for den brede 

befolkning. For eksempel de mange børnefamilier, der elsker 

et aktivt udeliv og søger inspiration til, hvad der skal ske i 

ferien. 

”Er man er på ferie, er havnen ofte et favoritsted for  

både børn og voksne. Både for dem, der sejler og for dem, der 

bare godt kan lide frisk luft og stemningen på havnen.  

Når vi så ved, at havnene planlægger en masse aktiviteter 

særligt henover sommeren, var det oplagt med en 

Havnekalender for både store og små”, fortæller  

Jesper Højenvang, Direktør for Foreningen af Lystbådehavne I 

Danmark med mere end 234 medlemshavne.  
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Afstandsmåling for sejlere 

Som en ekstra service til sejlere på sommerferie eller bare på tur, kan Havnekalenderen ud for den 

enkelte begivenhed vise, hvor stor afstanden (km) er til nærmeste havn. Dermed kan du nemt 

orientere dig om, hvor langt der er hen til begivenheden eller seværdigheden fra havnen. 

 

Sådan gør du 

Gå ind på www.havneguide.dk og klik på Kalender i topmenuen. http://kalender.havneguide.dk/ 

Her kan du sortere efter område, interesse og andre parametre, alt efter hvad I har lyst til, og hvor I 

befinder jer i landet. Klik for eksempel på ”maritime oplevelser” og find begivenheder som 

sælsafari, maritim byvandring, snorkling og fisketure.  

 

Kalenderens interesseområder 

Når I søger i kalenderen, kan I vælge et område og en dato.  

Herefter kan I sortere begivenhederne efter én eller flere af de interesser, I søger efter.  

I kalenderen kan du vælge mellem flg. interesseområder:  

 Kunst & Kultur 

 Maritime oplevelser 

 Musik 

 Film 

 Sport & Motion  

 Natur 

 Børn  

 Marked/Byfest 

 Andet 

 

Havnekalenderen er et samarbejde mellem Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), 

VisitDenmark og Kultunaut.  

 

For yderligere information, kontakt venligst 

Trine Larsen, Kommunikation & Web i FLID, T: 5055 3594, E: trine@flidhavne.dk 

Læs mere på www.havneguide.dk 
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