Sport og vand i
Sydhavnen

Copenhagen Boulders – Klatreklub
med Europas største boulderhal
Ved Stigbordene 3, hal B
Åbent hver dag: 11.00-21:00
www.copenhagenboulders.dk

Bavnehøj friluftsbad og idrætsanlæg
Anlægget har åbent alle dage fra kl.
10.00-18.00 undtagen mandag og
torsdag, hvor der allerede åbnes kl.
7.00, så friske morgensvømmere kan få
sig en tidlig dukkert.
www.kubik.kk/Bavnehøj
Tlf:33 22 49 00

Chin-gu full contact kickboxing
www.chingukickboxing.dk

Badekompaniet Sluseholmen
"Badekompagniet Sluseholmen" er en
vinterbadeforening knyttet til
’Koralbadet’ på Sluseholmen.
www.sluseholmenonline.dk/badehotellet
Tlf:33 79 12 02

Boldklubben Frem
www.bkfrem.dk

Koralbadet på Sluseholmen
Flot arkitektur med tre bassiner
Havnebadets arkitektur giver
associationer til korallers former og
bølgerne i vandet.
Der er mange muligheder for at sejle,
fiske og surfe i Sydhavnen:
Se fx
Kajak sejlads: www.kajakhotellet.dk
Københavns Havns Sportsfisker
Laug: www.khsl.dk
Sydhavnens windsurferklub:
www.swc.dk

Motion og sport i
Sydhavnen
Sydhavnstippen eller slet og ret
Tippen, er et unikt natur- og
kulturområde i Sydhavnen. Med sin
særegne selvgroede natur ovenpå
opfyld, og Kalvebodernes fuglehabitatbeskyttede vand til tre sider,
bruges området stadig mere som
udflugtsmål for københavnere
Se mere om fx løberuter i området på:
www.sydhavnstippen.dk
Valby Parken
Valbyparken er en af byens største og
mest alsidige parker. Fra de
spændende temahaver over den
populære naturlegeplads. Her kan man
uden problemer
få hele dagen til at gå - så pak picnickurven og drag af sted.
Fitness Dk
Scandiagade 15 – lige ved siden af
campus. For åbningstider og hold se:
www.fitnessdk.dk/sydhavnen
Fitness World
Ellebjergvej 138
www.ellebjergvej@fitnessworld.dk
Games
Street kultur under tag. 2200 m2 fede
faciliteter til street Basket, Street
Dance, Break Dance, Parkour og DJ
skole
www.gamedenmark.org

Copenhagen skatepark
www.kubik.kk.dk/copenhagenskatepark
Boldklubben Vestia
www.vestia.dk

Boldklubben AIK frederiksholm
www.aik-frederiksholm.dk
F.C. Sydhavnen
www.fcsydhavnen.dk
KFB badminton klub
www.kfbbadminton.dk
Håndboldklubben AJAX
www.ajax.dk
Københavns BMX klub
www.cph-bmx.dk
GOTHA vægtløfteklub
www.kubik.kk.dk/bavnehoj/klubber

Kunst og kultur I
Sydhavnen
Karens Minde Kulturhus
Fuld af liv, musik og en hyggelig cafe.
Sydhavnens bibliotek har også til huse
her.
Wagnersvej 19
karensminde@kmkulturhus.dk
Øvecontaineren
Byens bedst lydende øvelokale, der
kan lejes billigt på timebasis.
www.Kmkulturhus.dk/oevelokale
Monstertimes
Byens bedste kaffe ledsaget af musik
og skæve tegneudstillinger.
Mozarts Plads
Åbningstider: 11-18 i hverdage og 1114 lørdag
Monstertimes danner tit ramme for
musik, tegne- og kunstevents udover
almindelig åbningstid.
Flydende By
Flydende by er et socialt projekt, der
tager byggeri og arkitektur tilbage.
Byggeriet drives af almindelige
menneskers skabertrang, glæde og
begejstring. Projektet administreres
kollektivt gennem den åbne
paraplyorganisation Flydende By, og er
fri af profit. Alle opfordres til at blive del
af paraplyorganisationen og
derigennem være med til at skabe
projektet.
www.flydendeby.dk

AFUK – akademiet for utæmmet
kreativitet
Akademiet for utæmmet kreativitet
danner rammen om et utraditionelt
uddannelse- og foreningsmiljø fuldt af
liv, leg, alvor og fordybelse. Amatører
og professionelle arbejder side om side
med alt fra nycirkus, performance,
teater, billedkunst, design og meget
mere.
www.afuk.dk
Illutron
En interaktivt kunst- og performance
studie/byggeplads.
Teglholmen Østkaj 43
www.illutron.dk
DieselHouse
I DieselHouse fortælles i autentiske
omgivelser historien om dieselmotoren,
som er en af industrisamfundets
centrale teknologier. Udstillingerne
suppleres af forskellige typer
audiovisuel formidling, der gør dem
levende, og giver publikum mulighed for
at fordybe sig alt efter interesse
www.DielselHouse.dk
Sociale aktører og institutioner i
Sydhavnen
Sammen om Sydhavnen
Arbejder med bydelens helhedsplan
www.sammenomsydhavnen.dk
Københavns Projekthus
Et foreningsdrevet projektværksted og
kulturscene for unge, der er engageret i
byens udvikling og kultur gennem
realisering af egne og fælles projekter.
www.kbh-projects.dk
Frivillig Center Kgs. Enghave,
Vesterbro og Valby
Frivilligcenteret er for dig, hvis du lyst til
at lave frivilligt eller har du en forening,
som skal have hjælp til at hverve
frivillige eller organisere sig.
www.frivilligcentersvs.dk

