
 

Side 1 

 

Ankomst til Helsingør Nordhavn 
 
Instrukser givet af havneopsyn og officials skal efterkommes. 
Brud mod dette betragtes som brud på sejladsbestemmelserne. 
 
Anløb af havnen 
Vis størst muligt hensyn og brug motor ved både ind- og udsejling og tilbyd slæb til både uden drivkraft. 
Der er placeret Lystfiskefartøjer for enden af næsten alle broer, lad være med at lægge til uden på dem. 
 
Placering af både og havnefaciliteter 
Bådene har ingen specielle pladser i havnen, men pladser med grønt skilt kan frit benyttes. 
Både med en dybgang på over 3,5m. henvises til Kulturhavn Kronborg. 
 
Havneafgift, havnekontor  
Deltagende både der fremgår af deltagerlisten, er fri for betaling af havneafgift i op til 7 dage. Henvendelse sker på 
havnekontoret, hvor der udleveres en speciel mærkat der indikere at båden er tilmeldt Sjælland Rundt. 
Hvis båden befinder sig i havnen i mere end de 7 dage, skal almindelig gæsteafgift betales på Havnekontoret. 
Såfremt båden forlades uden mandskab inden- eller efter sejladsen, skal havnevagten kontaktes på mail: 
havnevagten@havnevagten.dk eller på telefon +45 25311080. 
 
Havnekontorets åbningstider 
Mandag - onsdag og fredag kl. 08:00 – 15:00 
Torsdag åbent kl. 08:00 - 17:00 
Tlf.:  +45 49281080 (kontor) +45 25311080 (Havnevagt) 
Internet:  www.helsingor-havne.helsingor.dk 
Mail:  havnevagten@helsingor.dk 
Hjertestarter befinder sig i Havnekontorets forrum - indgang med Tallycard.  
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Side 2 

 

Sejlerservice 
Sejladsbureau 
I Helsingør Sejlklubs lokaler på 1.sal i klubhuset finder du Sejladsbureauet, som kan oplyse om alt vedrørende sejladsen. 
 
Klubbar 
På 1.sal i klubhuset står medlemslokalet med bar til rådighed for deltagere og pårørende. Der findes computer med Internet og 
fri Wifi. 
Fra klublokalet er der en pragtfuld panoramaudsigt over Havnen, Kronborg og Sverige fra Helsingborg til Kullen. 
Forfriskninger kan købes til klubpriser. 
 
Restaurant Kaj 
Restaurant Kaj holder åbent under hele arrangementet. Bordreservation er nødvendig og dette kan du gøre på telefon 4920 
2045.  
  
Cafe Kronborg 
Udendørs servering af lette fiskeretter overfor Havnekontoret, samt salg af frisk fisk 
 
Kronborg Røgeri 
Salg af frisk fisk og lette anretninger 
 
Havnegrillen 
Serverer burgers, grillmad, pølser, sodavand, is m.v. 
 
Frøken Marina 
Cafe, isbar med hjemmelavet is  
 
Kronborg Marine Bådudstyr 
Køb ind til sejladsen hos Kronborg Marine Bådudstyr. Du kan få alt inden for bådudstyr 
 
Kalechesmeden 
Salg, produktion og reparation af kalecher, sprayhood, cockpittelt og presenninger 
 
Provianten 
Her kan du få alt inden for fødevarer og frisk morgenbrød og kaffe 
 
Øresundsakvariet 
Øresundsakvariet er et lille og hyggeligt saltvandsakvarium nord for Kronborg i Helsingør. Her kan du tage med ned under 
havoverfladen, og oplev det fantastiske dyre- og planteliv, der er i Øresund.  
 
M/S Museet for Søfart 
M/S Museet for Søfart fortæller på stemningsfuld og dramatisk vis historien om Danmark som en af verdens førende 
søfartsnationer. 
 
Kronborg Slot 
På det smalleste næs mellem Sveriges og Danmarks kyster tårner Kronborg. Renæssanceslottet lyser op med sine spir, tårne, 
søjler, sandsten og kobbertage. Kronborg er et slot i særklasse og udnævnt til verdensarv af UNESCO  
 
Bad, toiletter, vaskemaskine, tørretumbler og el på broerne 
Toiletbygninger er angivet på havneskitsen. Kort (TallyCard) til bad, vaskemaskiner og strøm på broen kan købes i automat 
uden for Havnekontoret og ved toiletbygning yderst på søndre mole. Vaskerum er i toilettet over for Havnekontoret.  
 
WiFi 
Der er frit WiFi over hele havnen. I forrummet til havnekontoret er der 2 pc’er til fri afbenyttelse, Tallykort kræves for adgang. 
 
Benzin og diesel 
Standere med automater findes for enden af Midtermolen. 
 
Bådoptagning 
Man kan selv træffe aftale med Claus Hansen Kranservice på telefon 40458843 eller via Havnekontoret. Vejer din båd mindre 
end 3 ton og kommer du med den på en trailer, kan du selv løfte båden med havnens nye kran. Kontakt Havnekontoret på 
telefon +45 49281080 (kontor) +45 25311080 (Havnevagt). 
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