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Klubberne langs Søsportsvej 
 
En kort introduktion til  klubberne langs Søsportsvej Aalborg, vores medlemmer, aktiviteter, 
brug af området og udfordringer ved ændringer af det fysiske forhold i området. 

Klubberne vil i dette inspirationsmateriale kortfattet beskrive deres virke og aktiviteter, suppleret med nogle fotos fra 
vores respektive aktiviteter primært fra den daglige brug, men herudover benyttes området også til regattaer, fælles 
arrangementer, jubilæer, Sct. Hans fester, mv. Klubbernes indbyrdes samarbejde fordrer mulighed for bl.a. lån af 
udstyr, lokaler, og udendørs områder.  
 

 
 
Fra processen der ledte op til det senere aflyste projekt "Klimasikring af Søsportsvej (Etape 1)" fra 2020 fandt vi at 
følgende punkter er specielt vigtige samlet set for klubberne på Søsportsvej: 
 

• Forskellige brugsmønstre og mængden af medlemmer betyder at hver klub ser det fordelagtigt at have 
selvstændig adgang til vandet via deres egen slingers/bådbro. 

• Adgang til vandet må ikke gøres mere besværlig en det den er i dag, med fokus på f.eks. tunge både og 
strømforhold. 

• Arealerne mellem klubberne og vandet må ikke bliver mindre end det de er i dag 
• Klubberne kunne se en fordel I at kunne deles om f.eks. kran til hurtig isætning af sikkerhedsbåde samt 

søspejdernes joller ved sæsonstart og optagning igen om efteråret. 
• Aalborg dameroklub og Ægir ønsker en afgrænsning for offentligt adgang bl.a. grundet risiko for tyveri 
• Af sikkerhedsmæssige årsager, især for unge og nye udøvere, er det foretrukket at det er mulighed for udsigt 

til vandet fra forpladsen. 
• højvandssikringen skal gerne være sikkert for udstyr og udøvere, da strøm/vind forhold kan give udfordringer 

når man lægger til og fra. 
 
Baseret på tidligere processer, har klubberne i samarbejde internt, og med kommunen, allerede nu et værdifuldt 
indblik i de komplekse forhold, der opstår når området ud mod fjorden langs klubberne skal klimasikres. Klubberne 
står til rådighed for yderligere informationer, enkeltvis såvel som samlet. Ligesom det altid vil være muligt at lave en 
aftale om at komme forbi og opleve det fantastiske foreningsliv, der er langs denne del af fjorden. 
 
Med søsportslig hilsen 
 
Aalborg Dame Roklub, Aalborg Kajak Klub, Aalborg Roklub  Aalborg Søspejdere, Roklubben Ægir
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Aalborg Dame Roklub 
 
For mig er klubbens historie i høj grad et manifest af kvindernes kamp gennem 106 år. Aalborg Dame Roklub blev 
nemlig dannet i 1916, da vi dengang blev nægtet optagelse i Aalborg Roklub – Der var dengang nok ikke mange mænd 
der havde fantasi til at forestille sig at kvinder kunne etablere deres egen roklub. 
Vores nuværende hus på Søsportsvej blev etableret og indviet i 1928.  
 

 
 
Medlemsmæssigt ligger vi på 200-220 medlemmer, og der bliver hvert år optaget nye kaniner i april måned, som 
gennemgår et instruktionsforløb på en weekend og 10 aftner før de bliver frigivet, da sikkerhed betyder meget for 
vores klub. Over halvdelen af vores medlemmer er 60+, hvorfor vi gør en stor indsats for at få yngre medlemmer. Vi 
skal jo have nogen til at bære stafetten videre. Roklubben er i sæsonen (sommertid-vintertid) åben for roning fra 
solopgang til solnedgang, hvor klubbens medlemmer ror mellem 100.000 -120.000 km. 
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Vores bådpark består af 16 inrigger, 6 
outrigger og 10 sculler som vi selv 
vedligeholder i løbet af vinteren. Bådene 
er løbende blevet indkøbt ved indtjente 
penge i form af servering, syngepiger, 
fonde og nu gennem vores arbejde med 
julemarked. 

 
Der er mange åbne rohold morgen middag og aften og en 
fællesroning en gang om ugen. Hertil kommer et utalt af længere 
fællesroninger samt langture i andre roklubber. 
 
 
 

 
Vi holder normalt åbent 
hus et par gange om året 
og sidste var lyserød 
lørdag den 9. oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanindåb.
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Aalborg Kajak Klub 
 
Med sine 88 år er Aalborg kajakklub søsportsvejs næstyngste klub, der med sin placering i smørhullet mellem Aalborg 
Dame Roklub og Aalborg Roklub indgår i forskellige samarbejder med roklubberne til trods forskelle. Aalborg kajakklub 
er udelukkende drevet af frivilligt arbejde. 
 

Klubben tæller ca 300 aktive medlemmer, har 
et årligt optag på 48 personer til 
introduktionskursus, og har venteliste der 
støt ligger på over 100 personer. Klubbens liv 
i maj-juni drejer sig derfor meget om de 
nytilkomne i klubben, hvor et stort antal 
frivillige er med til at sørge for en sikker 
introduktion og god begyndelse i klubben. 
Foruden sikkerhed på vandet, bliver de nye 
også introduceret til klubbens muligheder 
indenfor frivilligt arbejde er et særligt 
fokuspunkt På denne tid er sæsonen også for 
alvor ved at gå i gang, så nærområdet bliver 
hurtigt fyldt af entusiastiske medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det store fokus på sikkerheden gør også at kajak er en sport man kan dyrke i (næsten) alle forhold Limfjorden byder. 
Derfor gør vi i klubben også meget ud af at vedligeholde og udnytte vores sikkerhedsbåd til diverse arrangementer, 
hvor man i en motorbåd hurtigt kan samle medlemmer op der skulle være røget i vandet. Dette er især relevant 
grundet havnenes høje og lodrette betonmoler. 
 

 
 
Kajaksporten er primært en individuel udøvet sport, givet at man ikke skal skaffe et ’større’ mandskab som i roning. 
Derfor bliver klubbens område flittigt brugt til socialt samvær før/efter roning og til diverse fester/arrangementer. 
Mandskabsbåde er dog ikke ualmindelige, hvor klubben bl.a. råder over syv kajakker med plads til to roere, og to 
kajakker til fire. For at styrke fællesskabet afholdes der dagligt et, eller flere, arrangementer i klubben, hvor 
medlemmer kan mødes og tage ud at ro sammen, men mange nyder også stilheden ved at sidde på fjorden alene. 
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Stævne deltagelse er en integreret del af klubben, og giver mulighed for at mødes med andre fra hele landet man har 
noget til fælles med. Klubben afholder bl.a. hvert år vendelboløbet, der med start ved Ryå ismejeri strækker sig over 
22 km over både å og fjord. Det årlige klubmesterskab, samt den ugentlige point konkurrence giver også rig mulighed 
for at udfordre sig selv. Deltagelse i stævner dækker hele landet, og de nærliggende lande (Norge, Sverige, Tyskland, 
Holland) og er generelt præget af stor diversitet i deltager typer. 
 

 
 
 



Arkitektkonkurrence - klimatilpasning i Vestbyen  Interessentmøde, Aalborg d. 03.02.2022 

Side 6 af 11 

Aalborg Roklub  
 
Aalborg Roklub, med over 200 medlemmer, er stiftet i 1886 og er således 136 år gammel. Det eksisterende klubhus er 
opført i 1926, helt i træ og udvidet adskillige gange. 
 
Klubben har en meget stor medlemsskare af 
midaldrende mænd, som ror på fjorden eller 
træner i motionsrum og det indendørs 
træningsbassin.  
 
Klubben har, meget succesrigt for en del år 
siden, startet en afdeling op for unge 
universitetsstuderende, som træner hver 
morgen inden undervisningen starter. De 
vinder, rundt om i landet, utallige medaljer 
hvert år. Vi har derfor mange 8’ere, som er 
meget lange, til 8 personer + styrmand. Vi har til 
uni-roerne en formidabel træner, der er 
baggrunden for succesen. 
 
Vi har et motionsrum til indendørs træning med 
utallige redskaber, som primært er orienteret mod aktiviteter på vandet. Ro-ergometre, kajak-ergometre, løft og pres 
m.m. Træningsrummet er tilgængeligt for alle klubberne på søsportsvej. 
Klubben er en af de sidste herre-roklubber i landet. I kraft af uni-roerne er der dog kommet mange kvindelige roere til, 
som træner fra Aalborg Roklub, men omklæder og bader i Aalborg Dameroklub. 
 
Ud over omklædning og baderum med sauna til herrer, har vi forsamlingslokale med køkken på 1. sal. 
 
Lars Henrik Topp 
Billeder leveret af Frank R. Sørensen 
 

 
 
 
 
 

Her ses en af vores 8’er-både, som Universitetsroerne netop har løftet 
den op af vandet, inden den skal rengøres på et par bukke inde på 
forpladsen. 

 

Ved almindeligt (dog meget) højvande om sommeren, 
skal man have strømper og sko af for at  komme i 
båden. 
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Højvande efter storm. 
 
 
 
 
 

 
Udsigt til Ægir og søspejdernes slingers. Ægirs slingers ligger langt ude i vandet, med bord-bænkesæt på. Søspejdernes kan lige 
skimtes i vandet. 
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Aalborg Søspejdere 
 
Aalborg Søspejdere er en spejdergruppe under Det 
Danske Spejderkorps.  
 
Aalborg Søspejdere er en af landets ældste og største 
søspejdergrupper, oprettet i 1926 med hjælp ansatte 
ved havnen i Aalborg. Søspejderstationen blev opført i 
1939 på en grund tildelt fra Aalborg Havn, og med egen 
jollehavn lige udenfor.  Vi sætter en ære i at bevare den 
gamle bygning, men den skal også kunne bruges. 
 
Aalborg Søspejdere har de senere år haft stor tilgang og 
består idag af 140 medlemmer fordelt på børn og unge 
fra 5-23 år og en stabil gruppe af ca. 40 voksne ledere.  
 
Vores opgave er at give vores børn og unge mod og færdigheder til at tage ansvar. Gennem gode oplevelser i naturen 
mærker de det unikke fælles- og kammeratskab man har her, ikke mindst når der er brug for alle for at sejle båden. 
 

Dette starte med de mindste "familiespejderne", hvor far eller mor er med på sejlturen, fange krabber og lave mad 
over bål. Færdighederne øges gennem mini- og juniorspejderne. De 12-16 årige tropsspejdere opøves nu til uden 
voksne at kunne sejle på små togter ind i fjorden. Med lederne i vores store følgefartøj, kan de på sommertogt nå helt 
til Sverige eller det sydfynske, hvor de ofte mødes med andre søspejdere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søspejderstationen Søsportsvej 6, bygget i 1939 til søspejderne. 

Den daglige sejlads foregår i små sejljoller ud for søspejderstationen og op til Egholm. Flydebro bruges ved skift af besætninger. 

Bålpladsen benyttes flittigt, sommer og vinter. At man kan røre vandet er vigtigt, ikke mindst for de 
mindste krabbefiskere. 
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Om efteråret tages bådene på land, og hertil benyttes i øjeblikket 
en dyr kranvogn, men ved klimasikringsprojektet fra 2020 kom vi 
frem til en løsning med en fælles kran. Vinteren går med at 
vedligeholde bådene, mere almindelige spejderaktiviteter, men 
også træning i færdigheder som kræves for at kunne føre en båd: 
navigation, tov, knob, lanterner, motor, radio, nødudstyr osv. 
Selvfølgeligt tilpasset aldersgruppen og på en sjov og lærerig 
måde. 
 

Til brug for dette har vi ialt 70 m båd med plads til 60 spejdere, 
dog fordelt på et stort 45´følgefartøj, to alm. sejlbåde til de de 18-
23 årige og 6 sejljoller primært af typen Svendborgjoller som 
fartøjer for de yngre spejdere. Alle både har pladser i Vestre 
bådhavn. At vedligeholde og drive dette rederi med 
søspejderstation mm. kræver meget engagerede spejderledere og 
en god økonomi, hvorfor vi også er engageret ved karneval mm. 
 
 

 
Disse få sider er kun et lille uddrag af det materiale vi har fremstillet for at beskrive vores aktiviteter, brug af området 
og vores behov ved tilgang til fjorden. De vigtigste af disse findes samlet på www.aalborgsoespejdere.dk/klimasikring.  
Her kan specielt disse nok være af interesse. 

• Beskrivelse af vores brug af området til møde med kommunen 25.02.2020 
• Konklusion fra klimasikringsprojekt 2020, AAS 03.12.2021 

 
Vi går ikke på kompromis med sikkerheden omkring sejlads og håndtering af bådene, som omfatter tillægning til vores 
flydebro og udsyn til fjorden. Vi inviterer gerne gæster ind, men pladsen skal forblive et trygt ugenert sted for 
spejdernes aktivitetsudfoldelse på deres præmisser. 
 
På websitet finder man også information om vores afdelinger, arrangementer, historie og kontakoplysninger. De 
sjoveste videoer fra vores lejre og sejladser, med masser af børn og unge findes bedst på facebook. God fornøjelse. 
 
 
Med spejderhilsen 
 
Kristoffer Sloth, Gruppeleder Aalborg Søspejdere. Tlf. 92926525, kristoffer@momsensloth.dk 
Christian Kirkegaard, Lederrepr. i bestyrelsen Aalborg Søspejdere. Tlf. 20231372, ck@c-innovation.dk 

Her har spejderne bygget en vandruchebane i pioner 

95 års jubilæum med mange gæster, og alle bådene er i brug. 

Lejlighedsvis øves i badekarssejlads og badning. 
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Roklubben ÆGIR 
Ægir er en af Nordjyllands største roklubber med ca. 200 medlemmer i alderen 12-80 år. Klubben blev stiftet under 
navnet ARK – Arbejdernes Roklub – i 1942 og fik navnet Roklubben Ægir i 1955. Klubbens mål var lige adgang for alle 
til at dyrke den bedste og den sundeste sport – det er det stadig. 
 

 
 
Klubbens fokus er på alle aspekter af sporten, både bredden og kaproning. Klubben har omkring 20 roere mellem 12-
18 år, der træner mindst tre gange ugentligt med et stærkt sammenhold i og udenfor det sportslige. De mange unge 
mennesker betyder også at vi fokuserer på sikkerheden, og har derfor ofte mindst én sikkerhedsbåd på vandet. Dette 
giver også trænere mulighed for at engagere sig bedre i at der bliver trænet roteknik og kondition. 
 
Ægirs trænere er uddannet af DFfR (Dansk Forening for Rosport), der bl.a. hjælper til at sikrer at Instruktionen tager 
udgangspunkt dit individuelle niveau. 
 

 
Ægir ligger forholdsvis lavere 
end de andre klubber, og med 
en i forvejen lille grund betyder 
vandstands stigninger at vi ofte 
er begrænset i brugen af den 
fysiske plads. 
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Især klargøring af de større både som vores otter med styrmand kan være en udfordring, men dagligt vedligehold af 
bådende kan også blive udfordret hvis ikke bådene kan komme ind og ud af værkstedet. 
 
 
 

 
 
Vores adgang til vandet er lidt anderledes, i det vi både kan lægge til på langs, og på tværs af fjorden, hvilket giver os 
nogen gode muligheder for at støtte alle der vil ud. 
 


