
 

 

   

  

 

 

Program for Åbent Hus på Flådestation Frederikshavn  

lørdag 22. juni kl. 10.00 til 16.00 

  



09.45 – 10.00 Helikopter overflyver byen. 

10.00 Portene åbnes for publikum: 

Portene ved Flådestationens nordlige og sydlige ende åbnes. 

Der vil kun være adgang for gående og cyklende. 

10.00 – 10.45 Søværnets Tamburkorps spiller i byen: 

Der marcheres gennem byen, og der spilles på Fisketorvet 

ved Tordenskjoldstatuen. 

10.15 – 14.00 Se en Lynx helikopter på nært hold: 

Der vil være mulighed for at se Forsvarets Lynx på 

landingspladsen. 

10.00 – 15.30 Kystredningstjenesten udstiller: 

Se nogle af de hjælpemidler, som anvendes i 

redningstjenesten. 

10.00 – 15.30 Se et af Flådestationens værksteder: 

Bygning 7 vil være åben med maskin- og EDB værksteder. 

12.15 – 12.30 Søværnets Tamburkorps laver tattoo: 

Tamburkorpset optræder på plænen. 

10.00 – 15.30 Se Søværnets skibsmoduler: 

Bygning 23 er åben for besøg, se containere med missiler, 

kanoner og andre redskaber. 

10.00 – 14.00 Rundvisning på ESBERN SNARE: 

Kom med om bord på en af Søværnets ”piratjægere”. 

Helikopterdækket lukker 14.45. 

10.00 – 15.30 Rundvisning på THETIS: 

Besøg ét af Søværnets inspektionsskibe fra Nordatlanten. 

10.00 – 15.30 Åbent skib på DANMARK: 

Skoleskibet DANMARK er åbent for besøg. 

15.00 – 15.45 Indsats af et hold fra Frømandskorpset: 

Lynx helikopteren letter, og demonstrerer hvordan et 

indsatshold fra Frømandskorpset kan sættes om bord på et 

skib. 

10.00 – 15.30 Der sælges mad og drikkevarer: 

KFUM’s Orlogshjem har opstillet boder med mad og drikke. 

Kun mod KONTANT. 



10.00 – 15.30 Se Flådestationen fra vandet: 

Der bliver sejlet med gummibåde, motorbåde og slæbefartøj. 

Slæbefartøjet er forbeholdt gangbesværede og personer på 

60 eller over. 

Tider Kystredningstjenesten demonstrerer: 

Annonceres Se redningstjenesten i aktion i havnen. 

13.45 – 14.00 Søværnets Tamburkorps spiller: 

Der spilles en koncert på paradepladsen. 

10.00 – 15.30 Besøg udstillinger: 

Bunker 27 er åben med udstillinger af håndvåben, 

Frømandskorpsets udstyr og meget andet. Uden for 

bunkeren er der også håndvåben og sanitet. 

10.00 – 15.30 Dykkerhistorisk Selskab udstiller: 

Der vil være udstilling om dykning samt demonstration af 

dykning. 

10.00 – 15.30 Demonstration af minerydningsudstyr. 

MCM Danmark demonstrerer deres mini-ubåd i 

havnebassinet. 

10.00 – 15.30 Civile udstillinger: 

MARTEC, CRALOG, MARCOD, Frederikshavn Kommune og 

FME med flere udstiller i bunker 27.  

10.00 – 15.30 Demonstration af Karabin M-96: 

Det bliver skudt med løs ammunition og demonstreret andet 

pyroteknik. 

10.00 – 15.30 Sluk en brand: 

Det vil være muligt at prøve at slukke mindre brande, eller 

prøve at lægge skum ud fra et indsatskøretøj. 

16.00 Portene lukkes: 

Vi siger tak for i dag og håber at kunne byde velkommen igen 

i 2014. 

  



Deltagere i Åbent Hus på Flådestation Frederikshavn 22. juni 2013: 

Søværnets Operative Logistiske Støttecenter med køretøjer og fartøjer 

Tamburkorpset 

Frømandskorpset 

1. Eskadre med THETIS og Kystredningstjenesten 

2. Eskadre med ESBERN SNARE og Minerydning Danmark 

Søværnets Sergent- og Grundskole med fartøjer, håndvåben og sanitet 

Søværnets Havarikursus med brandslukning 

Lokal Støtteelement Frederikshavn 

Eskadrille 723 med Lynx helikopter 

Forsvarets Personeltjeneste 

Marinehjemmeværnet med bevogtningsstyrker og MHV fartøj 

Politi Hjemmeværnet 

Dykkerhistorisk Selskab 

MARTEC med udstilling og skoleskibet DANMARK 

Frederikshavn Maritime Erhvervspark 

Frederikshavn Kommune/Erhvervshus Nord 

Skagen Havn 

CRALOG – Eksportforeningen 

MARCOD – Maritimt Videnscenter 

 

Parkering: 

Der skal gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at komme ind på 

Flådestationen i bil, derfor er det arrangeret, at der kan parkeres ved det 

tidligere Martin syd for Flådestationen og ved Stena Line nord for 

Flådestationen. Begge steder vil der være Hjemmeværnspersonel til hjælp 

med anvisning af parkering samt opsyn med de parkerede køretøjer. Disse 

parkeringsmuligheder er tæt på de to porte, der er åbnet for publikum. 

 

Forbehold for ændringer: 

Operative opgaver kan kræve enheders deltagelse andet sted, eller vejret 

kan gøre, at dele af programmet ikke kan gennemføres. 


