PROGRAM søndag d. 21. august 2022 kl. 10-15
Område: Venedig
Navn
Holbæk Roklub

Sted
Kalundborgvej
54F

Hvad
Vi holder åbent hus med mulighed for
rundvisning og fortælling om klubben,
materiel, muligheder i klubregi og
klubbens historie.

Særligt

Område: Gl. Havn + Bystranden
Navn
Kystliv Holbæk

Sted
Kanalstræde 21

Holbæk
Svømmeklub

Bystranden

Holbæk Løbe- og
Motionsklub

Ved Gl. Havn

Mænds
Mødesteder
Holbæk

Værftet

Hvad
Kom med til sejladser i vores
isefjordsjoller og evt. vores store
motorjolle.
”Open water” – svømning for børn og
voksen. Holbæk Svømme Klub dyrker
fællesskab, vandglæde og ambitioner
for alle. Kom og hør om vores mange
holdtilbud.
Deltag i 4 km el. 11 km løb med start
ved Gl. Havn og mål ved hhv. ishuset
Sonny Boy eller Hørby Færgekro. Hørby
Båden sejler dig gratis tilbage til start.
Vi inviterer alle indenfor i vores
mødested i den tidligere grejbank i
Værftet. Mænds Mødesteder er et
åbent tilbud for alle mænd over 18.

Særligt
Afgange hver hele
time med to både.

Begge løb kræver
tilmelding. Link til
tilmelding findes på
hjemmesiden
Deltag i
konkurrencen om
hvem Mænds
Mødesteder Holbæk
er, og hvad vi laver.
Der trækkes lod
blandt deltagere og
den heldige vinder
kan gå hjem med et
akvarelbillede af
vores dygtige lokale

kunstner og
medlem: Anders
Christensen
(Vipperød).
Holbæk Gangsport

I Klublokale på
Værftet

Kom forbi og få en snak om vandreture
og sociale arrangementer i Holbæk
gangsport
Unghavn/National- Nationalmuseets I tidsrummet 11-15 laver forskellige
museet
Værftshal
sømandslege, viser vores nybyggede
Kanalstræde 23
mini fuldrigger frem og vi prøver
kræfter med knob.
Hjalm
Hop ombord ved I tidsrummet kl 10.30 til 14.30 sejler
Gl. Havn
Hjalm dig gratis på en god times

rundtur på fjorden.

Lav din egen
maritime nøglering.

Der kan være 36
ombord, så der er
almindelig
køkultur

Område: Finsingsplads + Filmtorvet
Navn
Søspejderne
Holbæk Kajak Klub

Sted
Finsings
Plads 1
Finsings
Plads 3 &
Bystranden

Hvad
Kom og sejl med os. Se hvad vi laver, mød
os i vores klubhus.
Bystranden: Kom og prøv en tur i kajak. Vi
har alt udstyr, men du skal regne med at få
våde tæer, når du skal i kajakken.
Finsings Plads 3: Åbent hus i klubhuset,
hvor du kan se vores kajakker og udstyr,
samt tale med medlemmer af klubben.

Særligt

Du finder os her i
tidsrummet:
Bystranden: 11 – 14
Klubhuset: 10 – 15

Område: Strandmøllevej
Navn
Surf Pop Up

Sted
Græsområdet ud
for nr. 186
på Strandmøllevej

Hvad
Kom og prøv kræfter med kitesurfing og
test dine evner som surfer.

Særligt

Område: Holbæk Marina
Navn
Holbæk Sejlklub
+
Holbæk Tursejler

Sted
Ved
klubhuset
på
Marinaen

Vinterbadeklubben Østmolen
ved
Marinaen

Holbæks Grønne
Lunge

Østmolen
ved
Marinaen

Hvad
Sejlerskolen: kom med på vandet.
Orø Rundt med start kl. 10.00 fra Gamle
Havn (kræver tilmelding).
Der er krabbekonkurrence for børn.
Holbæk Tursejler: Kom og mød os
Dansk Redningstjeneste.
Hygge omkring klubhuset og info om
klubben.

Særligt
Der er pølser mm på
grill og hoppeborg for
børnene.

Vær med til yoga kl. 10 og saunagus kl. 12 til
14. Det er gratis og du dukker bare op.
Kl. hhv. 11 og 13 kan du deltage i
workshoppen: ”Åndedræt & Kuldetræning”
og booste dit immunforsvar i det kolde vand.
Kom og prøv stand up paddel med hjælp fra
instruktører.

Workshoppen koster
300,- kr. Link til
tilmelding findes på
hjemmesiden.

Orøtoget kører ”Ishusruten” (fra Sonny Boy til Kabyssen). Det er gratis at køre med.
Find rute og stoppesteder på Fjordens Dags hjemmeside.

