HVAD ER
REGLERNE?

• Brug altid leash på dit board
•	Tag ud sammen med en makker.
Det er altid mere sikkert at være to
•	Vær særlig opmærksom på trafikken i
havnen, og orienter dig ofte
•	Bær reflekser. Lyset fra byen når også
ud i havnen, så tag reflekser på og bliv set
•	Vurdér vejret: Matcher dine evner og dit udstyr
vind- og vejrforholdene? Tjek vejrudsigten,
før du tager ud
•	Planlæg en rute hjemmefra. Der er meget
trafik og ofte bølger i Inderhavnen om som
meren. Overvej at søge til andre dele af havnen

Du må stå på paddle board i hele havnen på
nær erhvervshavnen, og der skal benyttes en
særlig rute for at komme mellem hovedløbet
og Nordhavn. Så undgår man at dele farvand
med DFDS færgen, krydstogtskibe, containerskibe og andre store erhvervsskibe. I midten af
sejlrenden sejler havnebusser, kanalrundfarter
og store både.
•	Bær altid rednings- eller svømmevest
på vandet
f
• Hold til højre i havnen – ligesom på vejene
•	Hold dig tæt på kanten, og kryds kun havneløbet vinkelret på sejlrenden
•	Husk at bære lys, når det bliver mørkt.
Ligesom på cykel

LOKAL VEJRSTATION
VED STIGBORDENE
Planlæg din tur til Slusen
og Stigbordene ved at bruge
vejrstationen, der viser vejrog vanddata for de seneste
12 timer.
Byoghavn.dk/vejrstation

STAND UP
PADDLE

GODE RÅD
TIL TUREN

DET ER UNIKT FOR KØBENHAVN,
AT HAVNEN ER SÅREN, AT DU
KAN BADE I DEN. MEN DET ER
IKKE ALLE STEDER I HAVNEN,
DER EGNER SIG TIL EN DUKKERT.

KØBENHAVNS
HAVN

MEGET MERE
OM HAVNEN

HAVNEN ER
PÅ INSTAGRAM

På By & Havns hjemmeside finder du mere
information om at stand up paddle i havnen.

BYENS HAVN
. Vi giver inspiration til aktiviteter
afholder konkurrencer og fortæller om havnens
brug og udvikling. Tag dine
med #voreshavn

byoghavn.dk/kajak-sup-robaade

LÆS HAVNE
REGLEMENTET
DEN KORTE UDGAVE

HAVNEREGLEMENT
BLIV KLOG PÅ REGLERNE OG MULIGHEDERNE
I KØBENHAVNS HAVN
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Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet og
få nyheder om havnen direkte i din indbakke.
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Instagram.com
/byenshavn

Læs den korte udgave af det
gældende havnereglement på
byoghavn.dk/pixi-havnereglement
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Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt
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NORDRE TOLDBOD
Benyt denne
rute for at
komme mellem Nordhavn
og hovedløbet
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Stigbordene og Slusen
Gennemsejling og overbæringsmulighed. Der
kan være meget kraftig
strøm. Det anbefales
at bruge overbæringen
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Den blå rute kan bruges
af SUP, da den kræver en
overbæring
PRØVESTENEN
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Lavvande
Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt
erhverstrafikken
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