PRESSEPROGRAM

H. M. DRONNINGENS BESØG I THY
Den 30. august 2021

Thisted Kommune

I Thisted Kommune er vi glade for at kunne invitere jer til Thy den 30. august 2021, hvor H.M.
Dronningen kommer på besøg i kommunen som en del af sensommertogtet.
I dette dokument finder I alle de informationer, der er relevante og nødvendige for pressefolk, der
har interesse i at dække Dronningens besøg.
I er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker til dagen.

Mødetider

Ansøgningsfrist

På grund af sikkerhedsmæssige hensyn skal vi bede
jer om at vælge ét af to faste mødetidspunkter. I kan
vælge at være med hele dagen - eller kun at deltage om
eftermiddagen. De to mulige mødetidspunkter er:

Ønsker om akkreditering sendes til krho@thisted.dk senest
den 20. august. I mailen skal vi bede jer om at oplyse:

•

Kl. 08.00 på Montra Hotel Hanstholm, Chr. Hansens
Vej 2, 7730 Hanstholm.

•

Kl. 12.30 i Madpakkehuset i Vorupør, Vesterhavsgade
184, 7700 Thisted.

•

Antal journalister og fotografer, der deltager på dagen.

•

Hvorvidt I ønsker en plads i pressebussen.

•

Hvilke af de to faste mødetidspunkter, I benytter jer af.

Derudover skal vi senest den 26. august bede jer om at
sende fulde navne på de pressefolk, der deltager på dagen.

Akkreditering

Pressebriefing

Pressedækning af Dronningens besøg kræver
akkreditering, som bliver udstedt af Thisted Kommune. I
vil få udleveret et navneskilt på dagen, som fungerer som
bevis på akkrediteringen. Den vil vi gerne bede jer om
at bære synligt under besøget. Vi vil også bede jer om at
medbringe foto-ID og pressekort eller medarbejder-ID, så I
kan identificere jer selv.

Der er pressebriefing den 30. august kl. 08.00 på Montra
Hotel Hanstholm, hvor I vil blive orienteret om dagens
program og få udleveret navneskilte. Der serveres kaffe og
rundstykker.

Pladsbegrænsning
Enkelte steder er der begrænsning på, hvor mange
pressefolk der kan være til stede. Det er tilfældet:
•

Inde på Bunkermuseum Hanstholm.

•

Inde i Nationalparkcenter Thy.

Har I et konkret ønske om at deltage ét af disse steder,
må I meget gerne angive det i jeres mail om akkreditering,
og så vil vi gøre vores bedste for at imødekomme alles
ønsker.

For de pressefolk, der først deltager fra kl. 12.30, vil der
også være en kort pressebriefing på dette tidspunkt i
Madpakkehuset i Vorupør.

Pressebus
Som udgangspunkt skal vi bede alle pressefolk om at køre
med i pressebussen, vi har bestilt til dagen. Der vil være
adgang til strøm, og vi sørger også for kolde drikkevarer og
snacks.
Pressebussen kører fra besøgssted til besøgssted, så I
har mulighed for at være på plads og tage billeder, når
Dronningen ankommer. Kommunikationsmedarbejder
Katrine Holler kører med hele vejen og kan hjælpe og svare
på spørgsmål.
Hvis I har brug for at køre i egen bil, skal vi have besked om
det, da bilen i de tilfælde skal igennem et sikkerhedstjek.
Vær opmærksom på, at det ved flere af besøgsstederne er
svært at komme til og fra i egen bil.
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Presseparkering
Der er fri parkering ved Montra Hotel Hanstholm, hvor
I har mulighed for at parkere jeres biler. Ved dagens
afslutning bliver I kørt tilbage der til af pressebussen.

Frokost og arbejdslokaler
Mandag den 30. august arrangeres en arbejdsfrokost
for pressen i Madpakkehuset i Vorupør. Efter det sidste
besøgssted returnerer pressebussen til Montra Hotel
Hanstholm, hvor I også vil have adgang til et arbejdslokale
frem til kl. 18. Der er adgang til strøm og Wi-Fi i alle
arbejdslokaler.

Pressemateriale
I kan finde beskrivelser af de enkelte besøgssteder
og indholdet i besøgene her i pressematerialet.
Presseprogrammet og pressematerialet kan også
downloades på www.thisted.dk.
I tilfælde af ændringer udleveres det opdaterede
presseprogram og pressemateriale på pressebriefingen.

Gratis adgang til pressefotos
Thisted Kommune har selv to fotografer med på ruten. De
vil tage pressebilleder undervejs, som vil blive uploadet
og stillet til rådighed for hele pressen hurtigst muligt.
Billederne kan findes på Thisted Kommunes billedarkiv
’Skyfish’, som kan tilgås her: https://bit.ly/3izq84j.
Billederne kan frit benyttes ved kreditering af Thisted
Kommune.

Kontaktperson
Kommunikationsmedarbejder
Katrine Holler
tlf. 2143 9813
krho@thisted.dk

Du kan finde flere informationer om Dronningens besøg i
Thisted Kommune på www.thisted.dk.
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Program for pressen

Tidspunkt

Programpunkt

Beskrivelse af program

Officiel tidsplan Bemærkninger til pressen

8.00

Pressen ankommer til Montra
Hotel Hanstholm, Chr. Hansens
Vej 2, 7730 Hanstholm.

I vil blive modtaget af Katrine Holler,
kommunikationsmedarbejder i Thisted Kommune, og
Michael Max Nielsen, leder af kommunikation i Thisted
Kommune. Der vil desuden være en repræsentant fra
Kongehusets Kommunikationsafdeling til stede.

I bedes tage det udstyr med, I skal bruge på dagen, da det skal
igennem et sikkerhedstjek.

I vil blive modtaget i receptionen og blive bedt om at
vise legitimation. Herefter bliver I guidet til lokalet, hvor
pressebriefingen finder sted.
8.30

Pressebriefing, Montra Hotel
Hanstholm.

9.15-9.30

Transport til Hanstholm Havn

9.3010.15

Dannebrog lægger til kaj i
Hanstholm Havn.

I pressebriefingen deltager Thisted Kommune og
Kongehusets presserepræsentant.

Der serveres morgenmad.

Efter pressebriefingen vil I blive vist ud til pressebussen.

Prinsens Musikkorps spiller ved Kongeskibets indsejling.
H.M. Dronningen går i land og modtages af borgmester
Ulla Vestergaard. Dronningen får overrakt en
buket blomster af et blomsterbarn og hilser på
modtagelseskomitéen.

Dronningen
ankommer på
Hanstholm Havn kl.
10.00

I vil blive placeret i én samlet pressepool, hvor I kan filme og tage
billeder af Dannebrog, der sejler ind, og Dronningen, der går i land,
modtager blomster, hilser på modtagelseskomitéen og evt. hilser på
de fremmødte borgere.

Dronningen
ankommer kl. 10.30.

Der vil være én samlet pressepool ude foran Bunkermuseum
Hanstholm, hvor I kan få billeder af, at Dronningen ankommer.

Der vil også være åbent for, at publikum kan komme ned
på havnen og se, at Dronningen ankommer.
10.1510.20

Transport til Bunkermuseum
Hanstholm, Molevej 29, 7730
Hanstholm.

10.2010.45

Officiel modtagelse på
Bunkermuseum Hanstholm.

Dronningen ankommer til officiel modtagelse i
Bunkermuseum Hanstholm.
Ved ankomsten kan Dronningen se de store kanoner, der
var en del af tyskernes forsvarsværk under
2. Verdenskrig.

Derudover vil det være muligt for to udvalgte fotografer at overvære
den officielle modtagelse inde på Bunkermuseum Hanstholm. (Giv
besked i mail om akkreditering, hvis det har interesse).

Dronningen bliver mødt af blomsterbørn, hvorefter
hun bliver ført mod indgangen af borgmester Ulla
Vestergaard.

Efter pressen er kørt videre, vil Dronningen blive præsenteret for
kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Thisted Kommune. Thisted
Kommunes egne fotografer vil tage billeder af dette, som bliver gjort
frit tilgængelige.

Inde på museet går Dronningen igennem udstillingen
ned til et caféområde, hvor borgmester Ulla Vestergaard
vil holde en kort tale og vise kommunens gave til
Dronningen.
10.4510.55

Transport til Det Nordatlantiske
Fyr i Hanstholm/Udsigtspunkt ud
over Nationalpark Thy.
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10.5511.25

Det Nordatlantiske Fyr/Udsigt ud
over Nationalpark Thy.

Dronningen stiger ud af bilen umiddelbart før indgangen
til fyrkomplekset, hvor borgmester Ulla Vestergaard tager
imod.

Dronningen
ankommer kl. 11.10.

Umiddelbart efter præsenteres Dronningen for
Nationalpark Thys bestyrelsesformand, Torben JuulOlsen, og lederen af Nationalpark Thy, Else Østergaard
Andersen.

Første stop: En pressepool, hvor man kan tage billeder og filme
Dronningens ankomst, hvis det ønskes.
Andet stop: Pressen kan bevæge sig rundt på skrænten, hvor der er
en smuk udsigt ud over Nationalpark Thy, som Dronningen også vil
nyde.
Hvis I går i rask gang vil det være muligt at nå begge stop, men det er
også muligt at prioritere kun at benytte sig af stop nummer 2.

De viser vej på en gåtur ud til et udsigtspunkt, hvor
Dronningen kan nyde den storslåede udsigt ud over
nationalparken.

11.2511.30

På denne lokation er der to muligheder for pressen:

I vil blive ført af en bagvej rundt om fyrkomplekset og har altså ikke
mulighed for at tage billeder af Dronningen på gåturen fra fyret og
ud til skrænten.

Gåtur tilbage til pressebussen.

11.45-12.45: Privat
frokost for indbudte
gæster

Vi forlader Dronningen og følget ved skrænten, hvor de bevæger sig
tilbage til fyret ad en anden vej.
Herefter deltager Dronningen i en privat frokost for indbudte gæster
ved Det Nordatlantiske Fyr.
Det er Hotel Thinggaard, der står for frokosten, og de tager
udgangspunkt i Thys mange specialprodukter og lokale leverandører.
Der er ingen adgang for pressen til frokosten.

11.3011.50

Transport til Madpakkehuset i
Vorupør.

11.5013.00

Arbejdsfrokost i Madpakkehuset
i Vorupør.

Der vil være drikkevarer, frokost og snacks til fri
afbenyttelse i Madpakkehuset.

Vi sørger for adgang til strøm og Wi-fi.
Kommunikationsmedarbejder i Thisted Kommune, Katrine Holler, vil
være til stede og kan hjælpe/svare på spørgsmål.

OBS: Mødetid og pressebrief for
eventuelle netop fremmødte
pressefolk fra kl. 12.30-13.00.
13.0013.05

Gåtur til Nationalparkcenter Thy

13.0513.35

Rundvisning i det nye
Nationalparkcenter Thy i
Vorupør.

Dronningen ankommer i bil sammen med Else
Østergaard Andersen, der er leder af Nationalpark Thy.
Borgmester Ulla Vestergaard tager imod. Der vil også
være blomsterbørn og frivillige fra Nationalparkcenter
Thy, der står klar til at byde Dronningen velkommen.
Dronningen føres ind på det nyopførte center, hvor hun
blandt andet skal se en fire minutter lang film på en
3D-model om Nationalparkens skabelse.

13.3513.50

Transport til Thy Whisky på
Gyrup Gård, Gyrupvej 14, 7752
Snedsted.
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Dronningen
ankommer kl. 13.20.

Der vil være én samlet pressepool ude foran Nationalparkcenter Thy,
hvor I kan få billeder af, at Dronningen ankommer.
Derudover vil der være begrænsede pressepladser inden for i
Nationalparkcenter Thy. (Giv besked i mail om akkreditering, hvis det
har interesse).

13.5014.20

Besøg hos Thy Whisky på Gyrup
Gård.

Dronningen bliver hilst velkommen på gårdspladsen af
de to familier, der driver Thy Whisky og Gyrup Gård.

Dronningen
ankommer kl. 14.05.

De går samlet mod en idyllisk have, hvor de vil fortælle
Dronningen om gårdens historie, valget om at flytte
tilbage til Thy og det økologiske landbrug.

Efterfølgende er samtlige pressefolk velkommen til at gå med ned i
haven, hvor der er udsigt til marker og køer.
Pressen kan også deltage på gåturen mod Thy Whiskys destilleri.

Efterfølgende går Dronningen med de to familier mod
Thy Whiskys destilleri.

14.1514.45

Transport til Spot Synopal, Cold
Hawaii Inland

14.4515.00

Mulighed for interview med
Casper Steinfath, der er
seksdobbelt verdensmester i
surfdisciplinen SUP, og Thomas
Bruun Helleberg, der er formand
for Thy Cable Park.

15.0015.30

Besøg på Spot Synopal, Cold
Hawaii Inland.

På resten af turen, hvor dronningen skal se destilleriet og smage
på whiskyen, er det ikke muligt for pressen at deltage. Thisted
Kommunes egne fotografer vil tage billeder af dette, som bliver gjort
frit tilgængelige.

Hvis I på forhånd ved, at I gerne vil interviewe Casper Steinfath
eller Thomas Bruun Helleberg, må I gerne give besked til
kommunikationsmedarbejder Katrine Holler.

Dronningen bliver modtaget af viceborgmester i Thisted
Kommune, Niels Jørgen Pedersen, og Thomas Bruun
Helleberg, der er formand for Thy Cable Park, som har
base på Spot Synopal.
Der vil også være blomsterbørn, som begge er døtre af
medlemmer af bestyrelsen i Thy Cable Park.
Dronningen ledsages hen til terrassen på stedet, hvor
majestæten skal overvære en korkoncert med Thisted
Drenge- og Mandskor.
Undervejs vil der være aktiviteter på vandet i baggrunden
med dygtige wakeboardere, SUP, børn, der leger i
vandkanten osv.

15.3016.00

På Gyrup Gård vil der være én pressepool, hvor pressen kan tage
billeder af Dronningens ankomst på gården.

Transport til auktionshallen på
Hanstholm Havn.
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Dronningen
ankommer kl. 15.15.

På Spot Synopal bevæger pressen sig i samlet flok.
Der er to pools.
Ved den første pool er der udsyn til, at Dronningen ankommer med
vandet i baggrunden.
Ved den anden pool er der udsyn til, at Dronningen hører korsang
med koret, Limfjorden og de mange aktiviteter i baggrunden.
Efter pressen er kørt videre, skal Dronningen høre Casper Steinfath
og Thomas Bruun Helleberg fortælle om Det Blå Thy og alle de
muligheder, det har givet for aktiviteter på vand.
Thisted Kommunes egne fotografer vil tage billeder af dette, som
bliver gjort frit tilgængelige.

16.0016.40

Indvielse af det nye
havneområde på Hanstholm
Havn.

Dronningen ankommer til auktionshallen i Coastergade.
Her modtages majestæten af bestyrelsesformanden i
Hanstholm Havn, Kirsten Hede, og havnedirektøren, Nils
Skeby.
Følget bevæger sig ind i auktionshallen, hvor
auktionsmester Jesper Kongsted fortæller Dronningen,
hvordan fiskeauktionen foregår.

Dronningen
ankommer 16.10.

Der vil være et afmærket område i auktionshallen, hvor pressen kan
bevæge sig frit rundt.
Pressen bliver tilbage, når Dronningen forlader auktionshallen.
Her vil der være mulighed for at interviewe auktionsmester Jesper
Kongsted, bestyrelsesformand Kirsten Hede og havnedirektør Nils
Skeby.

Der vil også være plancher og gamle billeder fra havnen
samt havneudvidelsen.
Bestyrelsesformand Kirsten Hede holder en tale
for Dronningen, hvorefter Dronningen får ordet og
officielt indvier den nye del af havnen i Hanstholm. I
den forbindelse slår Dronningen på en klokke, som
majestætens far, Frederik IX, også slog på til havnens
indvielse i september 1967.
17.0017.05

Transport til Montra Hotel
Hanstholm.

17.0518.00

Mulighed for at arbejde på
Montra Hotel Hanstholm.

18.0021.00

Souper på Dannebrog.

OBS: Det vil også være muligt at blive på havnen i Hanstholm og
forberede dækningen af aftenens souper på Dannebrog.

Kl. 18.00-18.30 er der fotografering af gæster foran
Dannebrog.

Ønsker pressen at dække aftenens souper, bedes I være til stede på
havnen senest kl. 18.00.
Det vil være muligt at tage billeder, filme og snakke med gæster, der
skal ombord på Dannebrog. Det skal ske efter aftale med de enkelte
gæster.
Der er ingen adgang for pressen ombord på Kongeskibet Dannebrog.

21.00-

Mulighed for transport tilbage til
Montra Hotel Hanstholm.

Pressebussen vil køre de pressefolk, der har brug for det,
tilbage til Montra Hotel Hanstholm.
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Beskrivelse af besøgssteder

Bunkermuseum Hanstholm
Bygget i 1941
Ved Bunkermuseum Hanstholm, hvor den officielle
modtagelse af Dronningen finder sted, kan man opleve
Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig.
Det består af Hanstholms enestående museumsbunker på
2.500 m2, hvor flere af rummene er ført tilbage til deres
oprindelige udseende, så man kan se, hvordan soldaterne
levede. I bunkeren findes også spændende særudstillinger.
Udstillingerne er løbende blevet fornyet og moderniseret.
Batteriet blev bygget i 1941 for sammen med et tilsvarende
batteri ved Kristiansand i Norge at spærre indsejlingen til
Skagerrak for at holde den engelske flåde ude. Batteriet
bestod af fire store 38-cm kanoner, hvis rør hver vejede
110 tons. Kanonerne kunne skyde ud på en afstand af 55
km. Det vil sige næsten halvvejs til Norge.
I terrænet omkring museumsbunkeren er alle bunkerne
også efterhånden gravet frem igen, så man virkelig får et
indtryk af befæstningens omfang. I 1991 genetableredes
batteriets ammunitionsbane på en kortere strækning, og
toget har siden kørt troligt hver sommer.

Nationalpark Thy – Udsigt ud over
vildtreservatet

Hanstholm Fyr

Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark med et
areal på 244 km2. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind
mod strandene, hvorfra vinden fører sandkornene op i de
høje klitter. Bag dem åbner landskabet sig som klitheder
og søer med klart vand. Og endnu længere inde i landet
ligger de store klitplantager, som er plantet i 1800-tallet
som værn mod sandflugten. Det er et område, som er
kendetegnet ved at være forholdsvist øde, og det skaber
rammen for nogle af landets mest enestående naturtyper.

Når Thisted Kommune inviterer til den officielle frokost
under besøget, bliver det på Danmarks nordvestligste
punkt i ”Det Nordatlantiske Fyr”, der var Danmarks største
og kraftigste fyr, da det blev opført i 1843.
Det bygningsfredede fyrkompleks er totalrenoveret
udvendigt i 2015, og den indvendige istandsættelse er nu
også tilendebragt.

Nationalpark Thy blev indviet den 22. august 2008 som
den første, danske nationalpark. Den særlige klitnatur, som
findes langs kysten mellem Hanstholm og Agger Tange, er
også unik i europæisk sammenhæng.
Den nordligste del, som er Hanstholm Vildtreservat, består
af lyngklædte klitter kun afbrudt af bjergfyr, så langt øjet
rækker. Vildtreservatet blev oprettet i 1949. Området
rummer et rigt dyreliv, og sjældne fuglearter som trane,
tinksmed og storspove yngler her. Derudover holder store
bestande af krondyr til på de uforstyrrede arealer.
På grund af fredningen er der begrænset adgang, og i
ynglesæsonen fra den 1. april til 15. juli må man nøjes med
at betragte landskabet lidt på afstand - f.eks. fra skrænten
ved Hanstholm Fyr og Kystvejen.
Under Dronningens besøg vil majestæten blive ført ad en
ny sti fra Hanstholm Fyr, gennem Fyrhaven og ud i det
åbne land på Hanstholm-knuden, hvor der er en flot udsigt
ud over vildtreservatet.
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Bygget i 1843

Det Nordatlantisk Fyr er både et stykke kulturarv og
et levende sted for samtidskunst. Fyret ligger ved den
nordlige afgrænsning til Nationalpark Thy og Hanstholm
Vildtreservat med udsyn over store uberørte klitheder og
Vesterhavet.
Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er for alle. Borgerne,
turister, kunstnere og videnskabsfolk. Fyret skal være
et kultursted, hvor folk mødes gennem oplevelser og ny
viden.
Til frokosten er der i alt 65 inviterede deltagere. Heriblandt
den samlede kommunalbestyrelse, dagens besøgsværter,
en nabo-borgmester og seks tidligere borgmestre i Sydthy,
Hanstholm og Thisted kommuner.
Det er Hotel Thinggaard i Hurup, som står for maden,
og de har til menuen taget udgangspunkt i Thy’s mange
specielprodukter og leverandører.

Nationalpark Thy – Besøg i
Nationalparkcenter Thy
Færdigbygget i 2021
Indgangen til Nationalpark Thy
Nationalparkcenter Thy i Vorupør åbnede dørene i juni
2021 og giver nu besøgende adgang til at gå på opdagelse i
det nye center og få viden om den omgivende natur.
Nationalparkcenter Thy er områdets nye ”trædesten”
til naturen. Det vil sige, det er et sted, hvor man kan
få inspiration og vejledning til at gå på opdagelse i
nationalparkens særprægede og mageløse natur.
Nationalparkcentret er bygget ind i en klit ved den gamle
landingsplads i Vorupør, så den falder i et med det
omkringliggende landskab.
Inden for finder man formidlingsrummet, der rummer en
stor 3D-landskabsmodel i træ, der fortæller historien om,
hvordan Nationalpark Thy blev til.
Bagvæggen er en billedmosaik, der viser nationalparkens
naturtyper og biologiske mangfoldighed. Og rundt i lokalet
kan man blive klogere på det plante- og dyreliv, der trives i
Nationalpark Thy.
Stedet bemandes primært af frivillige naturformidlere, der
står klar til at hjælpe både lokale og turister.

Thy Whisky på Gyrup
Etableret i 2016
Kåret som Europas bedste i 2020
Thy Whisky ligger på slægtsgården Gyrup med
Nationalpark Thy og klitterne ved Vesterhavet som
nærmeste nabo. Gyrup er et traditionsbundet sted med en
historie, som går tilbage til det tidlige 1300-tal. De seneste
otte generationer har gården tilhørt familien. Sammen med
whiskydestilleriet og et gårdmalteri er Gyrup et moderne
økologiske landbrug med en mælkeproduktion til Thise
Mejeri og godt 500 hektar planteavl.
I dag arbejder der 10 mand på Gyrup. Den bærende idé
for virksomheden er at forædle de råvarer, som man selv
kan lave på gården, og få nogle fødevarer ud i den anden
ende, som har et lokalt særpræg, og som man kan være
stolte af. På Gyrup vil de gerne være åbne omkring de
ting, de producerer, og besøg og turister er blevet en fast
bestanddel af livet på gården.
Folkene bag Thy Whisky er Ellen Nicolajsen, Andreas
Poulsen og Marie og Jakob Stjernholm. Indtil for 4 år
siden boede de i København, hvor de havde deres liv med
venner og karrierer i hovedstaden. Ellen og Andreas er
Ingeniører fra DTU, mens Marie og Jakob er uddannet
fra Statskundskab på Aarhus Universitet, så der lå ikke

Byggeriet er finansieret med midler fra Thisted Kommune
og en række fonde, samt virksomheder, foreninger og
privatpersoner i området.

noget gård-generationsskifte i kortene. De to par havde
valgt et andet spor i livet. Ellen og Maries slægtsgård lå
naturligvis deres hjerte meget nær, og da spørgsmålet
uundgåeligt blev bragt op i julen 2014, gav det alligevel stof
til eftertanke.
Idéen voksede om at etablere et whiskydestilleri til Thy
Whisky oven på det økologiske landbrug, hvor hele
produktionen fra dyrkning af kornet til den færdige flaske
whisky kunne ske ét og samme sted. I starten af 2016
var der en plan for gården med to nye virksomheder,
et destilleri og et malteri, som virkede realistisk, og et
tilsagn fra Innovationsfonden om støtte til at designe eget
malteriudstyr.
Thy var samtidig også dragende med nationalparken, åbne
vidder og Vesterhavet 3 km væk. Og udsigten til et liv med
familien tættere på, hvor man kunne arbejde og være
hjemme på samme tid.
De to par endte med at rykke teltpælene op i København
for at indlede et glidende generationsskifte på søstrenes
slægtsgård i Gyrup og begynde at bygge malteriet og
destilleriet op på gården. De byggede deres eget bryggeri
til whiskyen i 2016. Malteriet blev indviet i 2018, destilleriet
i 2019, og generationsskiftet af ejendommen blev endeligt
afsluttet i 2019.
Indtil videre har de haft rigtig god succes med deres
projekter, og i efteråret 2020 blev deres whisky kåret som
Europas bedste i verdens største whiskyguide.
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Cold Hawaii Inland Spot Synopal
Spot Synopal ved den tidl. Synopal Havn
Færdigbygget 2021
Én af de helt store ting, der kendetegner Thy, er vandsport.
Thy er omkranset af vand med det vilde Vesterhav på den
ene side og Limfjorden på den anden.
Igennem en årrække er vandsportsentusiaster flokkedes til
området for at prøve kræfter med surf og andre aktiviteter
på vand, og området ved kysten fra Hanstholm til Agger er
blevet kendt som Cold Hawaii.
Den udvikling fortsætter nu på Limfjorden, hvor projektet
Cold Hawaii Inland skal gøre det attraktivt at gøre brug af
de mange muligheder, Limfjorden byder på.
Det nyeste spot i Cold Hawaii Inland er Spot Synopal.
Tidligere var det kendt som Synopal Havn, der lå øde hen
som et råt og forfaldent havneområde, efter Synopalfabrikken lukkede og slukkede først i 1980’erne.

Hanstholm Havn
Indviet i 1967.
I begyndelsen af 2010’erne fik en flok lokale ildsjæle øje
på Synopal Havn som den uslebne diamant, området i
virkeligheden var. Havnens læskabende moler og den korte
afstand til byen udgjorde de perfekte rammer for en cablepark.
I dag er diamanten ikke længere usleben. Spot Synopal står
nu færdigt og skal i september indvies som Cold Hawaii
Inlands største spot. Det er et unikt samlingssted for alle
med hang til udeliv og leg i vand - uanset alder.
Spot Synopal har en full-size kabelbane, mens
træterrasser, flydepontoner, trappenedgange, sauna og
sandstrand inviterer til både afslapning, (helårs)badning,
balancetræning på SUP-boardet og hygge med familie og
venner.

Hanstholm Havn skaber cirka 2.300 arbejdspladser i
Thisted Kommune, hvoraf cirka 1.000 personer er direkte
beskæftigede ved eller på havnen, og cirka 1.300 personer
er beskæftiget i afledte erhverv.
Derfor er Hanstholm Havn en af kommunens største
arbejdspladser.
Trods forhindringer på vejen har viljestyrken og modet
skabt en succes og sikret havnen en markant position
blandt danske fiskerihavne.
Havnen har en gunstig geografisk placering med kort
afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen.
På havnen er der et rigt erhvervsliv med en bred vifte af
virksomheder, der arbejder med blandt andet sortering,
auktion, forarbejdning, eksport, transport og mange andre
forskellige services.
Det er i år 54 år siden, havnen blev indviet, og her i
2021 stod et stort udvidelsesprojekt af havnen færdigt.
Det omfatter faciliteter med nye ydermoler, øget
vanddybde, et nyt havnebassin, ekstra kajkapacitet og et
stort baglandsareal. Samtidig har havnen udvidet sine
køleauktionsfaciliteter med et logistikcenter. I alt er der tale
om en investering på 650 MDKK.
Projektet blev afleveret i foråret 2020, men det vil blive
officielt indviet af Dronningen under besøget den 30.
august.
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Thy til livet

