
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arresøen åbnet for kreative vandaktiviteter fra Frederiksværk og 

Auderødsiden. 

Den tidligere Søværnets eksercerskoles havn åbner nu for offentligheden, så denne kan få adgang til kreativ udfoldelse 

på Arresøen også fra Frederiksværksiden. 

 

Naturcenter Auderød Havn ønsker at give offentlighedens øgede muligheder for at gøre brug af den fantastiske natur, som 

Danmarks største sø er i besiddelse af. Der  skal gives mulighed for at komme til og på Arresø fra denne lokalitet, og der vil i 

fremtiden blive etableret P-plads tæt ved havnen, så man kan komme på søen, hvis man kommer med kano eller kajak på taget af 

sin bil. Der vil ligeledes være  mulig for at anløbe havnen med sejlbåde. 

 

 

6 foreninger i samarbejde om driften 
Det er 6 foreninger der i samarbejdet har lejet havnen af Skov og naturstyrelsen og skabt Naturcenter Auderød Havn. 

 

Søværnets havn, som var etableret i Arresø ved Auderød Skov blev for nogle år siden ledig, da alle søværnets aktiviteter blev 

flyttet til Frederikshavn, og efterfølgende er havnen med tilknyttede arealer overdraget til Naturstyrelsen. 

 

1. januar 2014 er havn og ca 1,4 ha af havnens tilstødende jord overdraget til Naturcenter Auderød Havn, ved lejeaftale mellem 

Naturcenter Auderød Havn og Naturstyrelsen. 

Naturcenter Auderød Havn er lavet som en paraplyorganisation mellem 6 foreninger, der alle er tilknyttet Arresø: 

Frederiksværk Ro- og Kajakklub, Arrenæs Bådelaug, Arresøfarten ( Frederikke), KFUM-Spejderne , Arresøcenteret,  

Arresø Sejlklub, Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening. 

 

Åbent DM for Meginjoller 
KFUM Spejderne, Arresøcentret er i samarbejde med Meginclub Danmark og Arresø Sejlklub vært for Meginbowlen 2014. 

Ud over at blive sejlet om Meginbowlen vil der blive sejlet om DM for spejder- og ungdomsmegin. 

Der sejles om "Meginbowlen", det åbne danske mesterskab for meginjoller hvert år. I år er stævnet henlagt til KFUM Spejderne 

på Arresøcentret, der i samarbejde med Arresøsejlklub på denne måde markerer åbningen af Naturcenteret. 

 

Der er allerede tilmeldt 23 joller fra hele Danmark og Tyskland og Sverige. Halvdelen af feltet vil bestå af spejdere, der til dagligt 

benytter denne jolletype som en aktivitetsmulighed, og som vil benytte stævnet til at dyste om DM for spejdermegin.  

 

Åbning og program 
Borgmester Steen Hasselriis, Halsnæs kommune vil åbne naturcenteret officielt lørdag den 23. august kl. 10, og 

efterfølgende skyde den første sejlads i gang for meginjollerne. Stævnet går over hele weekend og slutter søndag kl. 14. 

Åbning af Naturcenter Auderød Havn med  

DM for Meginjoller  den 23.- 24. august 2014 

22. – 24. august 2014 

 

          Pressemeddelelse 

 



Publikums- og pressefaciliteter: 

Der vil blive opsat telt på havnen, hvor de forskellige foreninger vil vise 

hvad de har af aktiviteter på Arresøen, ligesom Naturcenter Auderød Havn 

vil fremvise deres ønsker og planer for det fremtidige naturcenter.   

MS Frederikke (turbåd) vil sejle publikum- og presse  rundt på søen, så 

de kan følge den første kapsejladsen fra vandsiden, med afgang umiddelbart 

efter åbningen. 

 

Meginjollen 

Meginjollen er en utrolig alsidig smakkejolle, der er ideel til kystnær sejlads året rundt. 

Med jollen kan søer, fjorde, vige, øer udforskes, man kan gå i land hvor som helst. 

Jollen egner sig til at lære at sejle i, fordi den er stabil og sikker og samtidig 

udfordrende, og fordi den mærkebart sejler hurtigere jo bedre, du lære at trimme sejl og 

ror. Mange erfarne sejlere nyder jollens enkle og oprindelige rig, man er "back to basis" 

med sejltraditioner fra tidligere tiders fiskejoller. 

Jollen er blevet KFUM Spejderens foretrukne søaktivitetsjolle, og er udbredt på 4 

spejdercentre og i flere spejdergrupper spredt ud over Danmark. Desuden  har KFUM 

Spejdernes mobile Søcenter 4 meginjoller, som udlånes med sejlerkurser til 

spejdergrupper der bor kystnært, og som ønsker at prøve denne aktivitetform.  

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen                             Sponser af præmier 

 

Hans Ole Kofoed, KFUM Spejderne Arresøcentret. 

tlf.: 59 43 61 69/40 40 61 69 

email: hokofoed@gmail.com                          Støtter med fondsmidler 

Formand for Naturcenter Auderød havn 

Hans Garde 

tlf.: 40 60 60 70 

email: husforvalter@frv-roklub.dk 
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