Musik
Rugsted & Kreutzfeldt på Realen.
Lør. 15. maj 2021 kl. 20
Det 40 år siden duoen udgav 1'eren det fejres med to
eksklusive liveturnéer. I 2018 tog Rugsted & Kreutzfeldt en
mindre pause men åbner nu til fordel for en eksklusiv
bandtur i foråret og i efteråret, til en række udvalgte,
favorit koncertsteder, i anledning af 40 års jubilæet, for
deres første album udgivelse "Rugsted & Kreutzfeldt". Det
er et trofast publikum, der står bag Rugsted & Kreutzfeldt
- deres gensynsglæde er stor ved hver koncert, når den
veloplagte duo bakket op af et fantastisk og velspillende
orkester til alles begejstring leverer et miks af gamle
kendinge og nye numre - alle med den velkendte Rugsted
Kreutzfeldt -sound. Det musikalske makkerpar har siden
gendannelsen i 2006 spillet alt fra mindre akustiske
koncerter til store festivaler. Overalt er duoen blevet mødt
med glade koncertgængere, fællessang og stor
gensynsglæde. Når Rugsted Kreutzfeldt tager på turné
består repertoiret af bagkataloget, samt nogle af de nye
sange fra "Sange vi skrev til andre", samt små anekdoter
behind the songs. Publikum kan glæde sig til en
spændende musikalsk rejse og et veloplagt band med fuld
tryk på. Rugsted og Kreutzfeldt's mange, kendte hits, de
har skrevet til andre kunstnere, men ikke selv før har
indspillet bliver leveret i et flot bonus sæt, der lægges
oveni puljen, med de gamle hits, som publikum kan glæde
sig til at høre til hver koncert. Vi ses til et brag af en fest.
Kh Team Realen
Pris: 310 kr + evt. gebyr.
Sted: Realen - Fanøs Kulturhjerte, Niels Engersvej 5A,
Nordby, Fanø.

Udstillinger
Tape Art.
Lør. 8. til man. 31. maj 2021 kl. 14-17.30
Maj måneds event er Tape Art v. Inken Meinertz. Alle kan
være med til at fremstille et fælles kunstværk. Det
begynder ved ferniseringen den 8. maj og fortsætter
måneden ud. Samtidig åbner galleriets kunstnere ny
udstilling.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Ons. 12. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.

Fanø Strandgalleri.
Tor. 13. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Museum.
Tor. 13. maj til fre. 4. jun. 2021 11:00-15:00 Lukket
lørdage
Museet er en oplevelse for enhver, der vil fornemme en
vigtig del af den historie, der har skabt kulturen på Fanø.
Her er det ikke Fanøs søfart i sig selv, der er i fokus, men
livet i et hjem, hvor mand og sønner ofte var på langfart
på verdenshavene. Fanø Museum, et fanøhus fra sidst i
1600-tallet, viser et typisk hjem, sådan som det blev
indrettet af en almindelig, men beskeden skipperfamilie i
årene 1885 til 1920. Udstillinger: 'Kvindeliv og barndom på
Fanø', 'Sømandens samling' og 'Badevogn og badeliv på
Fanø'
Pris: 35 kr.
Sted: Fanø Museum, Skolevej 2, Nordby, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Fre. 14. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Lør. 15. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Søn. 16. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Ons. 19. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
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Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Tor. 20. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Fre. 21. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Lør. 22. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Søn. 23. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Ons. 26. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Tor. 27. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.

Fanø Strandgalleri.
Fre. 28. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Lør. 29. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.
Fanø Strandgalleri.
Søn. 30. maj 2021 kl. 14-17.30
Vi starter sæson 2021 med spændende billeder Vi håber at
mange vil komme forbi Galleriet er selvfølgelig underlagt
de gældende restriktioner, -8 personer ad gangen,
mundbind, sprit og 2 meters afstand men vi er så klar.
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri Rindby, Kirkevejen 39, Fanø.

Natur
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tir. 11. maj 2021 kl. 09-11
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 12. maj 2021 kl. 09.30-11.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 13. maj 2021 kl. 10-12
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Dragebygning.
Fre. 14. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 14. maj 2021 kl. 10.30-12.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 15. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
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handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 15. maj 2021 kl. 11-13
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 16. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Man. 17. maj 2021 kl. 12-14
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 19. maj 2021 kl. 13.30-15.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 20. maj 2021 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 21. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 21. maj 2021 kl. 15.30-17.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den

spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 22. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 23. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Søn. 23. maj 2021 kl. 16.30-18.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 28. maj 2021 kl. 10-12
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 27. maj 2021 kl. 09.30-11.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Dragebygning.
Fre. 28. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 29. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
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handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 29. maj 2021 kl. 11-13
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tir. 1. jun. 2021 kl. 13.30-15;30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Man. 31. maj 2021 kl. 12.30-15.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en

Club Fanø Dragebygning.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Dragebygning.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 6. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø.
Tir. 8. jun. 2021 kl. 11 & 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. varighed ca. 2 timer.
Mund-Nasen-Schutz erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft
im Fanø Yachthafen segeln wir eine zweistündige
Robbensafari zum Nord am Fanø. Warme Kleidung nicht
vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen können leider
nicht mit fahren, da der Zugang und das Schiff nicht
Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Club Fanø Dragebygning.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 11 & 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 11 & 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn.
Tir. 15. jun. 2021 kl. 11 & 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Club Fanø Dragebygning.
Søn. 13. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 16. jun. 2021 kl. 12.30-14.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn.
Søn. 13. jun. 2021 kl. 11 & 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Club Fanø Dragebygning.
Fre. 18. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
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sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 18. jun. 2021 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Film
Lille sommerfugl.
Man. 10. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Lille sommerfugl.
Tir. 11. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.

Lille sommerfugl.
Ons. 12. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Lille sommerfugl.
Tor. 13. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Lille sommerfugl.
Fre. 14. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Lille sommerfugl.
Lør. 15. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Lille sommerfugl.
Man. 17. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Lille sommerfugl.
Tir. 18. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
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Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Lille sommerfugl.
Ons. 19. maj 2021 kl. 19.30
Da den garvede grissefarmer Ernst sammen med sin
trofaste hustru Louise, kan fejre guldbryllup, må det
aldrene ægtepar stå den ultimative prøve, da de, under
festen med resten af familien, afslører den ene rystende
hemmelighed efter den anden.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Man. 24. maj 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Tir. 25. maj 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Ons. 26. maj 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Tor. 27. maj 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Fre. 28. maj 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Lør. 29. maj 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Man. 31. maj 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Tir. 1. jun. 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
The High Note.
Ons. 2. jun. 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.

Marco effekten.
Tor. 3. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Man. 7. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Tir. 8. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Ons. 9. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
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Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Tor. 10. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Man. 14. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Tir. 15. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og
pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Marco effekten.
Ons. 16. jun. 2021 kl. 19.30
I den femte krimiroman fra Jussi Adler-Olsen er Carl Mørck
(Nikolaj Lie Kaas) og Afdeling Q i livsfarlige problemer, da
de er på sporet af korruption i bankverdenen, efter
drengen Marco anholdes i besiddelse af en savnet og

pædofili-mistænkt persons pas.
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.

Diverse
Club Fanø Blokart skole.
Man. 10. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Man. 10. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
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denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Man. 10. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 11. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Skimboarding.
Tir. 11. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Tir. 11. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Denne reklameplads kan blive din

Denne reklameplads kan blive din

Club Fanø Blokart skole.
Ons. 12. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Ons. 12. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Ons. 12. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære

tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Kristi Himmelfarts dag- Gudstjeneste ved Nanna D.
Coln.
Tor. 13. maj 2021 kl. 09.30-10.30
Sted: Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 13. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Gudstjeneste i Sønderho ved Nanna D. Coln.
Tor. 13. maj 2021 kl. 11-12
Sted: Sønderho Kirke, Sønderho Strandvej 1A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tor. 13. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Tor. 13. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Fortællepicnic.
Tor. 13. maj 2021 kl. 12
Pak picnickurven, tag et par tæpper med. Få et par gode
historier imens du spiser.Mødestedet er parkeringspladsen
ved Albue Fuglekøje. Historierne bliver fortalt af Ragnhild
Kallehauge. Lige præcis hvilke historier, det er også en
overraskelse. Men de passer til alle aldre. Skulle det regne
tager vi regntøj på. Arrangeret af. KUK - Kontoret for
Ukontrolleret Kreativitet. www.bakskulden.dk/
Pris: Voksen 50 kr, barn 30 kr.
Sted: Albue Fuglekøje, Albuevejen 41, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 14. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af OT og PK.
Fre. 14. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
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Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 14. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af TOK og HH.
Fre. 14. maj 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Åben Kristi himmelfartsferien fredag og lørdag den 14. +
15. maj 2021.
Fre. 14. og lør. 15. maj 2021 kl. 10
Vi har åben fredag og lørdag i Kristi himmelfartsferien. Du
kan booke online på www.fanoeblokart.dk. Fanø`s største
arrangør af Blokart aktivitet hvor børn også kan køre med.
En aktivitet for hele familien
Pris: 325 kr.
Sted: Fanø Blokart, Rindby strand, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 15. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter

for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af KEL og BH.
Lør. 15. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af DGS og PSO.
Lør. 15. maj 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
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Gudstjeneste i Sønderho kirke ved Nanna D.Coln.
Søn. 16. maj 2021 kl. 09.30-10.30
Sted: Sønderho Kirke, Sønderho Strandvej 1A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 16. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Gudstjeneste i Nordby kirke- Nanna D. Coln.
Søn. 16. maj 2021 kl. 11-12
Sted: Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 16. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af SSM og KK.
Søn. 16. maj 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer

gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 17. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Man. 17. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
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denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Fanø Blokart er åben tirsdag den 18. maj 2021.
Tir. 18. maj 2021 kl. 10
Mød os på stranden 2 km syd for Rindby hvor buggy
området starter, det er os med hvide og sort flag på
trailer.
Pris: 325 kr.
Sted: Fanø Blokart, Rindby strand, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 18. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tir. 18. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt

vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 19. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Ons. 19. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
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glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 20. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tor. 20. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle

shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 21. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af NH og PP.
Fre. 21. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
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können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af AB og KW.
Fre. 21. maj 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 22. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af KEL og PK.
Lør. 22. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine

zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 22. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Askespredning ved Sæltur /Robbensafari til Langli nord
for Fanø varighed ca. 2 timer.
Lør. 22. maj 2021 kl. 14
Sejles af TOK PSO. Mundbind påkrævet! Med afgang fra og
ankomst til Fanø Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til
sælbankerne nord for Fanø. Husk varmt tøj :). Af
sikkerhedsmæssige grunde skal man være selvhjulpet.
Mund-Nasen-Schutz erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft
im Fanø Yachthafen segeln wir eine zweistündige
Robbensafari zum Nord am Fanø. Warme Kleidung nicht
vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen können leider
nicht mit fahren, da der Zugang und das Schiff nicht
Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Fanø Blokart er åben i pinsen lørdag og søndag den 22.
+ 23. maj 2021.
Lør. 22. og søn. 23. maj 2021 kl. 10
Du finder os på stranden 2 km. syd for Rindby der hvor
buggy området starter, det er os med hvide og sort flag på
trailer. Blokart er for alle, en rigtig god familie aktivitet
og super sjov oplevelse i naturen
Pris: 325 kr.
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Sted: Fanø Blokart, Rindby strand, Fanø.
Pinsedag- Gudstjeneste i Nordby- Miriam Florez.
Søn. 23. maj 2021 kl. 09.30-10.30
Sted: Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 23. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af JEM og BH.
Søn. 23. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Gudstjeneste i Sønderho kirke ved Miriam Florez.
Søn. 23. maj 2021 kl. 11-12
Sted: Sønderho Kirke, Sønderho Strandvej 1A, Fanø.

Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 23. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 23. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 24. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
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køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
2 pinsedag- Gudstjeneste i Nordby- Miriam Florez.
Man. 24. maj 2021 kl. 11-12
Sted: Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Man. 24. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 25. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne

hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tir. 25. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 26. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
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farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Ons. 26. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 27. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts

ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tor. 27. maj 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 28. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
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personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af LBM og HM.
Fre. 28. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af OT og HH.
Fre. 28. maj 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 29. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på

stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af DGS og KK.
Lør. 29. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 29. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af OB og PK.
Lør. 29. maj 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Gudstjeneste i Sønderho kirke ved Nanna D. Coln.
Søn. 30. maj 2021 kl. 09.30-10.30
Sted: Sønderho Kirke, Sønderho Strandvej 1A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 30. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer. Sejles af NH og KW.
Søn. 30. maj 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,

da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Gudstjeneste i Nordby kirke - Nanna D. Coln.
Søn. 30. maj 2021 kl. 11-12
Sted: Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 30. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 30. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af FA og PP.
Søn. 30. maj 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
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können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 31. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 1. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.

Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 2. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 3. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Kreativt Værksted.
Tor. 3. jun. 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer.
Tor. 3. jun. 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 time.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Søn. 6. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30

Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
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Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer.
Søn. 6. jun. 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 time.
Søn. 6. jun. 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 7. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst

135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 8. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
International ladies coffee morning.
Ons. 9. jun. 2021 kl. 09.30
Mød andre internationale kvinder. Kræver tilmelding, da
der er begrænset antal pladser. Tilmelding til
tilflytter@esbjerg.dk.
Gratis.
Sted: Fanøfærgen, Fanøfærgen, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 9. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
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stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 10. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Tor. 10. jun. 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på

stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
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Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 13. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 13. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 14. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 15. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
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du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 16. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 17. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde

en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer.
Tor. 17. jun. 2021 kl. 11 & 13
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Tor. 17. jun. 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Privat tur, Spar Nord, Pick-up Esbjerg Havn (Roklubbens
bro)10/6 16:30.
Tor. 17. jun. 2021 kl. 16.30
Med afgang fra og ankomst til Fanø Lystbådehavn, sejles
en 2 timers tur til sælbanken Grisen nord for Fanø. Vi
garanterer ikke at vi ser sæler men sandsynligheden for at
se dem er stor. Husk varmt tøj! Svært gangbesværede kan
ikke medsejle.
Pris: Voksen 200 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Fre. 18. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timeropi).
Fre. 18. jun. 2021 kl. 11
Mundbind påkrævet. Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi
sejler ind i de havne forskelligebassiner og ser på skibene.
Husk varmt tøj. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal
mand være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz erforderlich
Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen wird eine
zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von Esbjerg
angeboten. Wir fahren in die verschiedenen Hafenbecken
und sehen uns die dort liegenden Schiffe an. Warme
Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte Menschen
können leider nicht mit fahren, da der Zugang und das
Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Lør. 19. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 18. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30

Sæltur /Robbensafari til Langli nord for Fanø varighed
ca. 2 timer.
Fre. 18. jun. 2021 kl. 14
Mundbind påkrævet! Med afgang fra og ankomst til Fanø
Lystbådehavn, sejles en 2 timers tur til sælbankerne nord
for Fanø. Husk varmt tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde
skal man være selvhjulpet. Mund-Nasen-Schutz
erforderlich! Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
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