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Velkommen på Nordhavnen 
 

Kajakklubben Krogen er kommet om på den anden side af hegnet, og er nu blevet en del af 

Helsingør Nordhavn med det nye smukke klubhus, der på skønneste vis falder fint ind i 

Nordhavnens arkitektur. Modsat tidligere, hvor kajakklubbens klubhus lå udenfor havnenes område 

i en hvidmalet træbarak uden moderne faciliteter. 
  Kajakklubbens klubhus står nu færdigt med 170 kvadratmeter fordelt på to etager og udsigt ud 

over havnen og med tidsvarende bade- og omklædningsfaciliteter. Og som sin nabo, Helsingør 

Sejlklub, har kajakklubben nu en placering, der optimalt set kan skabe grobund for et levende 

maritimt klubmiljø på Nordhavnen. 
  Det skal fejres, og derfor inviterer Helsingør Kommune og Helsingør Havne til officiel indvielse af 

kajakklubbens nye klubhus fredag den 29. oktober, kl. 14.00-16.00 på Strandpromenaden 10 A. 

Naboer og andre interesserede er velkomne til indvielsen, hvor det bliver muligt at se det nye 

klubhus. 

Klubhuset er et positivt bidrag til klublivet 
Kajakklubben Krogen er godt tilfreds med det nye klubhus, der sammen med 
kajakopbevaringshuset sikrer klubbens medlemmer gode træningsfaciliteter. Det bedste klubhus 
for de midler, der var til rådighed, ifølge formand Steen Agerskov Sørensen fra Kajakklubben 
Krogen: 
  ”Kajakklubben Krogen er meget tilfreds med der nye klubhus, der uden tvivl vil give et bedre 
klubliv og måske også flere medlemmer. Vi er som klub blevet styrket og kan nu tilbyde 
kommunens borgere gode træningsfaciliteter i samspil med vores veluddannede instruktører.” 
  ”Vi er nu to vandsportsklubber, der er naboer på havnen. Og vores medlemmer vil helt sikkert 
mødes og falde i snak, når kajakker og både skal klargøres og rengøres på pladsen ved vores 
klubhuse. Jeg tror, at vi vil få et hyggeligt maritimt fællesskab, hvor vi vil tale om, hvad vi har set og 
oplevet på vandet.”  

Bedre muligheder for et maritimt fritidsliv 
Borgmester Benedikte Kiær fra Helsingør Kommune er også glad for kajakklubbens nye klubhus: 
  "Vi er så heldige, at vi bor tæt på vandet. For udover at det giver livskvalitet, så giver vores 
beliggenhed os en masse muligheder. Ikke mindst i vores fritid, hvor der er mange muligheder for 
at udfolde sig maritimt. Med det nye og moderne klubhus håber jeg, at endnu flere borgere vil få 
glæde af livet på havet, ligesom jeg forventer, at det vil skabe endnu mere liv på havnen.”  

Et klubhus i der passer fint til Norhavnen 
Helsingør Havne er også godt tilfreds med kajakklubbens nye klubhus, der er fint i 
overensstemmelse med arkitekturen på Nordhavnen. Et klubhus, der står færdig på Nordhavnen, 
fordi der har været politisk opbakning til projektet: 
  ”At det overhovedet er lykkedes, skyldes politikernes opbakning til projektet, Helsingør 
Kommunes og Helsingør Havnes vedholdenhed i projektledelsen, også når det så ud som om, der 
ingen farbar vej var, og kajakklubbens eget bidrag til projektet. Alt i alt er vi godt tilfredse med 
klubhuset, der opleves som en naturlig del af Helsingør Nordhavns arkitektur.”  
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