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Traditionen tro er der Navy Day på Dragør havn
Mandag d. 5 juni 2017
Mellem kl 13:00 og 16:00

VEL MØDT !

Program
ikopter

Marinehjemmeværnsfartøj MHV 911 BOPA er åben for besøgende i den gamle
færgehavn, og der vil være demonstration af gummibåde og materiel.
Tursejlads
Der vil i år være sejlads kl 13 14 og 15 med et marinehjemmeværns fartøj.

Helikopter besøg
Der er truffet aftale med eskadrille 722 om besøg af rednings helikopter, men hvis den får opgave
kommer den i første række.

Hovedstadens Beredskab og Frivillig Enheden. Der vil være mulighed for at se forskellige
Brandkøretøjer fra Hovedstadens Beredskab og Frivillig Enheden. Forbyggende afdeling vil taler om
brandsikkerhed. Hovedstadens Beredskab vil både være på Dragør fort og i havnen.

Dansk Sørednings Selskab. Der vil være mulighed for at se og høre om Dansk Sørednings
Selskab som vil være tilstede med en båd i havnen.

Brand og Redning Københavns Lufthavn. Se Airport Rescue som er Brand og Rednings båd.
Kvindelige Marineres Musikkorps kommer kl. 14.00 spiller og på fort pladsen.
Vallensbæks Modelskibs Klub viser de sidste modeller.
Udstilling om fregatten Peder Skram. På Dragør fort vil der være mulighed for at se og
hører om fregatten Peder Skram.

Lions Dragør er også i år med på Navy Day.
I år vil Lions gøre noget ekstra for børnene. Der vil være en samlet pakke af oplevelser for børn, hvor
de både kommer på skattejagt, trækker i tombolaen, hvor der i år vil være mange gode præmier til
børnene, flødebollekastningen vil selvfølgelig også være der og naturligvis er der også en is inkluderet.
For de voksne er der udskænkning i det store telt og grill, pandekager og kaffe kan købes lige ved
flåden, hvor der også er bar.
Vi håber på en god dag med sol og godt humør..
Bemærk: Al ophold og færdsel sker på eget ansvar.
Med venlig hilsen og på gensyn GRUNDLOVSDAG
Lars Augsburg
Flotille chef

Se kortet for deres placering på Fortet eller Havnen
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TURSEJLADS MED MHV SKIBE
Igen i år vil det være muligt at komme på en sejlads i Øresund ombord
på et Marinehjemmeværns fartøj af 800 klassen.
Du får muligheden for at opleve sundet på nærmeste hold og få en
rundtur på skibet og hilse på gasterne mens de passer deres funktion
ombord.
Der sejles kl 13:00 – 14:00 – 15:00
Husk at møde frem 10 minutter før. Er du der ikke til tiden vil din plads
blive givet til en anden.
Minimum alder er 16 år

HUSK at udfylde formular vedrørende sejladsen
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OVERSIGTS KORT - FORTET

Vallensbæk Modelskibs Klub,
udstilling om fregatten Peder
Skram
Kvindelige Marineres
Musikkorps,
Lions Club boder og
underholdning
Hovedstadens beredskab
Marinehjemmeværnet.
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OVERSIGTS KORT - HAVNEN

Brand og redning lufthavnen
Airport Rescue,
Dansk Sø redningsselskab
Åbent skib
MHV 911 Bopa
Hovedstadens beredskab
Tursejlads
MHV 802 Carina

Her indsætter jeg den oprindelige folder til inf
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