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Vi vil fortælle om

• Baggrunden for projekt Vild med Vand

• Status for projektet

• Hvad består projektet af

• Hvad leverer projektsekretariatet

• Hvordan kommer I med 

• Spørgsmål



Hvorfor projekt Vild med Vand?

Dansk Sejlunion
• Færre og ældre medlemmer
• 1/3-del af klubberne mister medlemmer
• 1/3-del har status quo

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)
• Flere og flere ledige bådpladser
• Færre overnatninger i de danske lystbådehavne

Begge så behovet for at 
man sammen skaber de 
rigtige aktiviteter og liv 
på havnen – og dermed 
tiltrækker flere nye
brugere af havnen og 
medlemmer



Resultatet af FLIDs spørgeskema-undersøgelse



Gæstesejlertal fra Danmarks Statistik

8% fald = 90.000 færre 
personovernatninger fra 
2013 - 2014 ! 

Dertil yderligere 5 % fald fra 
2014 og indtil nu i 2015



Formålet med Vild med Vand-projektet

Vi vil åbne klubberne og havne mere op for danskere med en 
maritim drøm i maven. 

Med det gode værtskab, stemning og attraktive aktiviteter vil 
vi gribe danskernes lyst til at komme på vandet. 

Vi vil igennem aktiviteter give oplevelser, også̊ selvom man 
ikke ejer hverken kajak, båd, grej eller redningsvest.



Den Maritime drøm



Sociale oplevelser



1 million potentielle brugere

• Få fat i bare en del af disse !!! 

• Hjælpe dem til at udleve deres maritime drømme 

• Åbne havnene op for danskerne

• Byde velkommen til alle med et smil

• Skabe attraktive aktiviteter



Kort om Vild med Vand projektet

• 3 ½ -årigt projektforløb

• Engagement, ildsjæle og lokalt ejerskab

• Målsætning på 100 Vild med Vand-havne i 2018

• Starte en udvikling i retning af mere åbenhed og flere åbne aktiviteter



Projektets organisering

• Styregruppe med repræsentanter fra FLID/DS

• Kontakt til andre vand-forbund

• To projektledere ansat pr. 1. sep. 2015

• Rådgivende udvalg – repræsentanter fra Vild med Vand-havne

• Projektet er støttet af Nordea-fonden



En hilsen fra Nordea-fonden



Status

• 36 Vild med Vand 
havne

• Målet er 40 inden 
Havnens Dag 2016 



Vild med Vand projektets elementer

• Samle havnen / Vild med Vand-udvalget 

• Det lokale havnemiljøs drøm 

• Det gode værtsskab

• Kampagnen: Velkommen på havnen

• Kend målgruppen for at kunne lave åbne regelmæssige aktiviteter

• Den årlige begivenhed: Havnens Dag



Samle havnen

• Nedsættelse af et Vild med Vand-udvalg 

• Gerne med alle havnens aktører – alsidigheden er en styrke

• Frivillige og ansatte

• Mødes omkring fælles projekt på trods af forskellighed



Mulige aktører og ressourcer

• Havnen
• Foreninger og klubber
• Beboere – nye frivillige
• Erhvervsliv
• Turistkontoret
• Eventkontor
• Uddannelsesinstitutioner
• Bibliotek
• Etc.



Det lokale havnemiljøs drøm

• Vild med Vand-udvalgene samler havnens aktører i at formulere jeres 
drømme og ambitioner! 

• De lokales havnemiljø drøm

• Råd og sparring fra sekretariatet



Vision

Hvem er I ?

Værdier og værtsskab-

tankegangen
Bropillerne” sikrer bæredygtighed

Hvor 

kommer I 

fra

Lokale visions-arbejde

Drøm og vision



Drømmen der skal blive til en vision

• Visioner uden handling er blot en drøm

• Handlingen uden visioner får blot tiden til at gå

• Visioner sammen med handling kan bevæge verden



Det gode værtskab

• Hver havn definerer Det gode værtskab – og 
hvordan I vil udleve det i praksis

• Workshop til foråret med fokus på det gode 
værtsskab

”Kunsten at få 

mennesker til at 
føle sig 

velkomne”…



Værtsskabet i dag

”Kunsten at 
få mennesker 
til at føle sig 
velkomne”…



”Kunsten at 
få mennesker 
til at føle sig 
velkomne”…



Sig det positivt…



Kampagnen – Velkommen på havnen



Kampagnen er klar til foråret 2016





Vild med Vand aktiviteter
Projektets præmis er at aktiviteter skaber forandringen og 
aktiviteterne skal derfor til at understøtte havnens udvikling

• Udvikle nye aktiviteter til jeres ønskede målgrupper

• Tilpasse og åbne eksisterende aktiviteter op for lokalbefolkningen

• Her skal vi bruge hinanden og dele erfaringer

• Aktivitetspulje er på 600.000 kr. årligt  – 100.000 heraf til 
vinteraktiviteter 



Havnens Dag

• Årlig tilbagevendende national begivenhed 

• Alle Vild med vand-havne slår dørene op til Havnens Dag

• I tilbyder 3-4 maritime aktiviteter 



Havnens Dag

Men også noget ikke maritimt ”andet”

Vild med Vand i Vejle, foto: 
Niels Rosenvold



Havnens Dag

Velkommen til Annette Fentz

fra Gilleleje Sejlklub

Præsentation Gilleleje-DS konf 2015.pptx


Havnens Dag

TAK til Annette og til Gilleleje

for at dele jeres erfaringer



Havnens Dag

Vild med Vand sekretariatet står for:

Fælles overordnet landsdækkende markedsføringskampagne 

Nationalt og regionalt pressearbejde

Hjælper med både det lokale markedsførings- og pressemateriale

Projektdokumenter til rådighed

Foldere, plakater, program etc.



Fælles projekt 

– Hvem gør hvad?



Vild med Vand sekretariatet giver jer

• Adgang til projektets værktøjskasse

• Workshop to gange årligt

• Rådgivning  

• Faciliterer vidensdeling på tværs af udvalg

• Fælles markedsføring- og pressekampagne til Havnens Dag og 
”Velkommen på Havnen” 

• Mulighed for at søge om tilskud til Vild med Vand aktiviteter



Vild med Vand havn/udvalg 

• Etablerer et Vild med Vand udvalg

• Formulerer havnens drøm

• Tilbyder 1-2 regelmæssige aktiviteter heraf NY aktivitet i sæsonen og 
har aktivitet hele året

• Medvirker i Havnens dag og ved den lejlighed tilbyder maritime 
aktiviteter

• Indgår i netværk, deltager i workshops og deler erfaringer/rådgiver 
nye Vild med Vand havne 





Tak fordi I kom !

NB.  I kan finde os ved vores stand resten af dagen 



GILLELEJE SEJLKLUB tændte på den 
fantastiske idé DS og FLID 
præsenterede og vi

TYVSTARTEDE i 2015



Gilleleje Sejlklub kontaktede 

Havnen, som også straks var med 
på idéen – og herefter alle 
foreningerne, som blev indkaldt til 
stormøde, hvorpå man fastsatte 1. 
august 2015 som dato for eventen



GILLELEJE SEJLKLUB blev kapret 
som tovholdere, et 4-mands udvalg 
blev nedsat

og

det viste sig heldigvis at vi 
SUPPLEREDE hinanden vældig godt

ALLE SEJL SKULLE NU SÆTTES TIL



Næste træk var henvendelse til

SILDENS DAG, en årligt 
tilbagevendende event, der også var 
planlagt til at foregå 1. august 2015

De syntes heldigvis også, det var en 
god idé at vi alle var sammen om 
eventen – så nu var der mulighed 
for, at hele havnen kom til at 
summe af liv – både 

PÅ VANDET - I VANDET - PÅ HAVNEN



Dernæst henvendte vi os til 
erhvervene på havnen –
bådebygger, maskinfabrik og 
marinemaler, Gribskovs 
redningsbåd, som vi ønskede alle 
skulle holde åbent hus

samt restauranter, caféer og 
forretninger, som også skulle være 
en del af begivenheden

udelukkende med positive 
tilkendegivelser og 
mangfoldigheden var på plads



NU var alle med – men hvordan fik 
vi kommunikeret budskabet ud?  -
og næsten uden midler



En folder, som indeholdt alle 
oplysninger – udleverede den til alle 
handlende, restauranter, biblioteker, 
læger, tandlæger, turistkontor. Husk 
QR-CODE – den bruger de yngre!

Opslag på klubben

Kommunen gav tilskud til trykning

Dernæst pressemeddelelse til 
lokalpressen, sejlerblade, intranet, 
havneguide.dk, kultunaut.dk, 
visitnordsjaelland.dk – og sidst men 
ikke mindst vildmedvand-gilleleje.dk, 
med link til alle involverede



Og mere folder !



Hvordan bliver vi set – hvordan 
finder vores gæster rundt?

Vi investerede i flag til de 5 
flagmaster på havnen – caps til alle 
arrangører – og til de børn, der 
havde været ude at sejle samt 
guldmedaljer til disse børn

Det manglede vi - Vejvisere i form 
af sandwichmænd uden mand, 
polo’er og Vild med Vand på vores 
byport



MEN HUSK også de FRIVILLIGE

Sørg for forplejning i løbet af dagen 
og at påskønne deres deltagelse. 
Det er meget overkommeligt, når 
hver forening sørger for sine

DET SKAL VÆRE SJOVT AT DELTAGE



Og så gik det løs

Nyd alle de sjove og glade 
mennesker, der myldrer rundt på 
havnen,  på vandet og i vandet 

og ikke mindst, at der kommer nye 
medlemmer i klubberne og nye 
idéer fostres

DET ER SJOVT AT VÆRE EN DEL AF 
EN SUCCES

VI SES IGEN TIL HAVNENS DAG 

29. MAJ 2016 


