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NIVÅ FRITIDSFISKERE
Her serveres dejlige fiskefrikadeller og røget sild. 
Børn kan være med i krabbe væddeløb eller klappe 
en fisk. Man kan lære at flå en spætte eller ryge en 
sild. Der vil også være mulighed for at komme på 
havnerundfart i en fiskerbåd.

NIVÅ ROKLUB
Her kan du høre alt om at gå til roning. Roning 
i vores eget ro farvand men også om langture i 
ind og udland, og om de mange ro-konkurrencer 
man har mulighed for at deltage i på vandet og i 
Ergometer.

NIVÅ KAJAKKLUB
Her kan man få meget mere at viden om at padle  
i havkajak – til hverdag og på langture.

LOPPEMARKED FOR ALLE
Lopper eller hjemmedesign, hjemmegjort og 
kunsthåndværk. I skoven og lang havnekajen  
kan du finde lige det, du går og mangler.  
Gør en god handel ved en af de mange loppe/
kunsthåndværks boder.

DELTAG I FAMILIE SANDSLOT  
KONKURRENCE – KL. 12 – 15
Byg det flotteste, mest kreative og fantasifulde 
sandslot sammen med din familie, ta’ en selfie 
af byggeteamet og slottet, og være med i 
konkurrencen. Måske vinder I is til hele familien.

NIVÅ TURSEJLERE 
Farfars Rock Band spiller, og vi sælger pølser, øl  
og vand. Overskuddet går til Ukraine frivillige 
centeret i Fredensborg kommune. Desuden 
fortæller tursejlerne om sejlerlivet. Måske er du 
heldig at få mulighed for at komme ombord  
på en båd.

LIONS 
Her kan du købe lidt lækkerier, candyfloss,  
popkorn og kaffe og varme bagte vafler.

NIVÅ PINGVINER
De kække helårsbadere serverer hjemme- 
gravet laks på brød og Champagne bobler til  
en meget rimelig penge. Kom og få en snak om  
at få det kick, som det er at bade hele året.

NIVÅ SEJLCENTER
Her har du mulighed for at høre om sejl- 
centerets aktiviteter, komme ombord på et  
sejlskib, og få en sejltur på Øresund. 

RESTAURANT LAGUNEN
Her er mulighed for at få noget godt at spise,  
nyde den dejlige terrasse, og samtidig nyde 
forrygende Jazz ved – Usserød Jazzband.

NIVÅ ISHUS
Det kan godt tage lidt tid at få en is på dagen,  
men så kan du jo lytte til dejlig Jazz og se livet  
på Havnen, mens du venter.

BLÆKSPRUTTENS MYSTERIUM  
– KL. 12- 14 
Vær med til at dissekere en blæksprutte, og  
prøv at skrive med dens blæk. Under kyndig 
vejledning får du selv mulighed for at dissekere 
en blæksprutte og finde ud af, om man kan  
skrive med en blækspruttes blæk?

NIVÅ BÅDELAUG – PRØV KRÆFTER  
MED SURF OG SUB
Kom bare an og prøv at stå på en Surf simulator- 
eller et SUP bræt. I får også mulighed for at få 
indblik i den lille hurtige laser jolle. Vi reserverer 
tider til instruktion af vores kølbåde og handicap 
både.

BYG DIT EGET SKIB OG DELTAG  
I KAPSEJLADS KL. 11
Byg dit egent kapsejladsskib og deltag i 
kapsejladsen. Vores Borgmester er dommer  
og overrækker præmie til vinderen.

NIVÅ VANDSKIKLUB – KL. 12-15
Nivå har også mange kompetente vandskiløbere. 
Kom og prøv om det er noget for dig. Vi tager  
imod bestilling på prøvesejladser mellem  
kl. 12 – 15.

DAGENS PROGRAM KL. 11-17

Havnerundfart Handicap

Surf og SUP

NB. AKTIVITETER PÅ VANDET  
ER NATURLIGVIS AFHÆNGIGE 

AF VEJR OG VIND
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