
  

Udstillings- og salgsboder: Thisted Marine, MOPA-både, Hobro Jetski, Vilsund Blue og Thy-Mors Veteranbilklub 
 

Arrangører: Vest Vilsund Havn og Sundby Mors Havn i samarbejde med Søsportscenter Vilsund, Vilsund Borgerforening, Sundby Mors Samvirke, Sundby  Mors 
Forsamlingshus, Vilsund Bådelaug og Søsportsklubben Vilsund      (ret til ændringer i programmet forbeholdes)      Tryksponsor: Hidrostal A/S, Vilsund 

Lørdag d. 9. juni 2018 - Vild med Vand i de to havne ved Vilsundbroen 
 

9.00 – 10.00 Kaffe og rundstykker i teltet ved Værftet i Vest Vilsund Pris: 10 kr. for kaffe og rundstykker  
9.00 - 10.30 Start Mors Rundt Oplev de flotte sejlbåde ved startlinjen – start hver halve time fra 9.00 til 10.30 
10.00-17.00 Boder og øltelt er åben – øst og vest. Hele dagen kan der købes pølser, øl og vand, kaffe og kage 
10.00 Åbningstale i teltet ved borgmestrene:  

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune og Ulla Vestergaard, Thisted Kommune 
10.15 Cykeltur på Fjordruten Fjordbyernes Netværk inviterer på cykeltur fra Vild med Vand i Vilsund til Vild med Vand i Doverodde – afgang fra Værftet 

10.30 Vilsund Challenge – tilmelding på mail anniogjesper@gmail.com – start kl. 10.30 fra Sundby Mors Havn 
Prøv dine færdigheder i en minitriatlon (1/10 triatlon) med 500 m svømning, 20 km cykling og 5 km løb eller duatlon: 5 km løb, 20 km cykling og 5 km løb 

11.25 Eskadrille 722 viser helikopterredning til søs – suppleres af redning med vandscooter af Nordvest Safari (kan opleves fra Vilsundbroen) 

 Vandaktiviteter i øst  Vandaktiviteter i vest 
10.00 – 16.00 Fritidsfiskerne er i legehjørnet 

– smagsprøver, evt. udsætning af yngel. Kl. 15.00 er der 
krabbevæddeløb med gevinst til den hurtigste krabbes ejer! 
Limfjordens hemmeligheder  
Træk i waders og oplev hemmelighederne i Limfjorden, fang 
rejer og krabber med ketsjer, 

10.00 – 15.00 Besøg en motorbåd og/eller sejlbåd 
Der vil være kaffe på kanden i udvalgte både – hør om livet på 
vandet! 
 

11.00 – 16.00 Prøv en tur i RIB-båd – her får man luft i håret - evt. 
med vandski på kortere ture eller evt. på en længere tur til 
Skyum Bjerge eller Hanklit. 

11.00 – 15.00 Prøv en tur i motorbåd eller sejlbåd 
Rigtig mange har ikke oplevet Thy eller Mors fra søsiden – prøv 
det nu! 

11.00 -16.00 Prøv at sejle i kajak  Søsport Vilsunds kajakafdeling 
inviterer til oplevelser for børn og voksne.  
Kl. 11.00 – 14.00  for voksne på fjorden og  
kl. 14.30 – 16.00 for børn og voksne på sit-on-top i havnen 

11.00 – 16.00 Vandscooter- og jetski demonstration  
v. Hobro Jetsport Klub 
Fremvisning på stand og demoture på fjorden.  

 Besøg Lynæs Fiskekutter – få en sejltur 
Prøv en tur i en kutter med den hyggelige lyd! 

11.00 – 15.00 Prøv en tur i sejlbåd – arrangement for børn 
Kom og leg med, og se hvordan vinden virker 

11.00 – 15.00 Stand Up Paddling - for børn og voksne 
Mød instruktører fra Klitmøller og prøv øjeblikkets hurtigst 
voksende sportsgren 
Caper Steinfath stiller grej til rådighed – kom og prøv! 

11.00 - 15.00 Prøv en tur i RIB-båd – her får man luft i håret –  
evt. med vandski på kortere ture eller evt. på en længere tur til 
Skyum Bjerge eller Hanklit.  
 

13.00 – 16.00 Kajakpolo ved Venø Efterskole  
Efterskoleelever kommer og viser, hvor sjovt det er at spille 
kajakpolo. Hvis I tilmelder et hold på min 5 deltagere på 
tlf. 23 41 14 95 (Dorte)  kan I være med i udfordringen 

14.00 – 16.00 Beredskabsstyrelsen præsenterer redningsudstyr  
Kl. 14.00 Redningsdemonstration på fjorden  
                               (kan opleves fra Vilsundbroen) 

16.00 Aktiviteterne på de to havne slutter – men fortsætter i teltet kl. 19.00 


