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Havnefesten i Snekkersten var godt
besøgt trods blæst fra sydvest
Snekkersten Havn var i
weekenden centrum for den
årlige havnefest. Trods knapt
så gunstigt vejr, er arrangørerne tilfredse med resultatet.
Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

Foto: Torben Sørensen
torben@kalabas.dk
SNEKKERSTEN: Det tog længere tid end sidste år at få
havnefesten i omdrejninger
- og der var heller ikke helt så
mange om aftenen, som betød at havnefesten lukkede
og slukkede en halv time før
end annonceret.
- I år var det rigtig koldt
på grund af vinden fra sydvest som blæste med syv meter i sekundet mod to sidste år. Det betød, at der ikke
dukkede lige så mange op til
brunch som sidste år, hvor vi
var proppet - og i løbet af aftenen tyndede det også ud med
gæster. Der var ikke et øje til
sidst, hvor vi lukkede klokken
23. Men vi er ikke utilfredse
med resultatet, vi har alligevel haft en rigtig pæn omsætning på 100.000 kroner mod

Vindkarrussel og snodej over bål. Også i år var der mange aktiviteter
for børnene.

Der var travlhed i kaffe- og kageboden som aldrig før. Som altid var kagerne lavet af frivillige, som havde
lagt stor energi og kærlighed i kagerne.

140.000 kroner sidste år, siger
Elisabeth Reinholdt, som er
en af havnefestens omkring
50 frivillige og med i den til
formålet nedsatte kommunikationsgruppe.

Kage- og kaffebod var et hit
På grund af vejret blev der
solgt knapt så mange fad-

øl. Til gengæld var der godt
gang i kaffe- og kageboden.
- Der er aldrig blevet solgt
så meget kaffe og kage. Vi
satte rekord, fortæller Elisabeth Reinholdt.
Vindkarrusselen og kast
med flødeboller var også i år
to af havnefesten populære
børne-aktiviteter. Det sam-

me gjaldt følebassinet med
fisk i .Som noget nyt var det
muligt at prøve kræfter helt
ned til 10 år med vandaktiviteten Stand Up Paddle kaldet SUP, som var gratis at
prøve.
- Det var der rigtig stor
interesse for, fortæller Elisabeth Reinholdt.

Det var også muligt at prøve en tur i en af havnens smakkejoller.

Der var heller ikke en finger at sætte på den musikalske underholdning , som i
følge Elisbeth Reinholdtalle
leverede » meget fin underholdning«.

I konkurrence med andre
arrangementer
Havnefesten i Snekkersten
var også i år i skarp konkurrence med blandt andet
Kronborg Cup , som havde
deltagelse af flere hundrede børn fra de lokale fodboldklubber, ligesom gadeteaterfestivalen i Helsingør
formentlig også har tiltrukket nogle af de gæster, der ellers ville have lagt vejen forbi
Snekkersten Havn.
Hvorvidt det kommer til
at påvirke planlægningen af
næste års program er uvist.
- Der har da været lidt
spredt snak om, hvorvidt vi
skulle rykke havnefesten til
weekenden før, men det er
slet ikke noget, vi har besluttet eller for den sags skyld
drøftet endnu. Vi har også det problem, at der er en
del, der er væk på ferie, hvis
vi lægger havnefesten tidligere, heriblandt også nogle
af de frivillige, der hjælper til
ved havnefesten, oplyser Elisabeth Reinholdt.
Følebassinet med fisk var også
populært.

