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Projektbeskrivelse VANDSPORTENS HUS 

Vandsportens Hus 

 

INDLEDNING 

Under arbejdstitlen VANDSPORTENS HUS har en gruppe foreninger for hvem vand på den ene 

eller anden facon indgår i deres hverdags færden på og i vandet, arbejdet målrettet på at åbne op 

for mulighederne med et fælles samlingspunkt.  

Projektet tager udgangspunkt i et ønske fra Sæby´s borgere og erhvervsliv om at udvide Sæby 

Havn til gavn for turisme og borgere. Sæby er en perle hvad angår vand- og havne miljø, og har 

som en gammel købstads by havn og miljø i den gamle bydel- og meget tæt på byens centrum, 

hvortil man kan gå på under 5 minutter.  

Foreningslivet i og omkring havnen har længe set sig udviklingsmæssigt udfordret, grundet place-

ringer af faciliteter og restriktioner som herigennem forhindrer den enkelte med nye tiltag for derfor 

at kunne tiltrække nye medlemmer og nye tanker. 

Illustrationen til højre viser Hasløv & Kjærs-
gaard´s skitsetegning af havneudvidelsen.  
Ved hjælp af pilene illustreres hvorledes hav-
neudvidelsen vil tage sig ud når den er tilen-
debragt forhåbentlig engang i 2020/21. Lige-
ledes er den ønskede placering af VAND-
SPORTENS HUS tegnet ind med den gule 
bygning, halvt på land, halvt på vand, enten 
på pæle eller på fast grund lavet til formålet.  
  
Der er tale om en udvidelse mod syd, som vil 
bidrage med omkring 60.000 m2 når det står 
færdigt. Nuværende havneareal er på ca. 
75.000 m2, altså meget tæt på en fordobling 
af arealet. 
 
Et projekt til i omegnen af 60 millioner kr. 
som gerne skulle generere flere turister til 
byen, men samtidig være et incitament for til-
flytning af nye borgere, da vi ved havneudvi-
delsen får meget mere at byde nye borgere. 
Vi ved jo erfaringsmæssigt at man som tilflyt-
ter spørger ind til fritidsmuligheder og facilite-
ter inden valg af bosætning.  
 
Der opstod i forbindelse med ’Masterplan Sæby’ en arbejdsgruppe som målrettet arbejder på hav-
neudvidelsen mod syd. Ligeledes trådte et stærkt samarbejde imellem havnens foreninger i karak-
ter, med ideen om at flytte sammen under samme tag, da disse er spredt rundt på havnepladsens 
arealer.   
  
Med VANDSPORTENS HUS er det initiativgruppens formål at styrke havnens og foreningslivets 
stærke profil som et aktivt og dynamisk miljø - et naturligt samlingssted for alle i Sæby uagtet køn, 
alder, aktiviteter og interesser.  
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5 foreninger med en fællesinteresse i aktivitet i og omkring vandet gik sammen om projektet.  
 
Følgende målgrupper er tiltænkt brugen af VANDSPORTENS HUS: 
 
 
Sæby Ro- og Kajakklub.  
 
Har med sine 80 medlemmer stort set fyldt bægeret op hvad angår faciliteter og opmagasinering. 
De er på nuværende tidspunkt udfordret af pladsmangel for yderligere optagelse af medlemmer, 
grundet placering på havnens areal, hvilket gør det umuligt at øge størrelsen på klubhus og depot 
som følge af restriktioner for området.  
 
Sæby Sportsfiskerklub 
 
Har med sine 150 medlemmer ikke noget sted de kan kalde ”deres klubhus” men lejer sig ind i for-
skellige faciliteter ved lejlighed. Foreningen har et stort ønske i at have sit eget.  
 
Sæby Sejlklub 
 
Har med sine 120 medlemmer, samt en stærkt stigende interesse omkring klubbens engagement, 
brug for nyere faciliteter. Klubben har til daglig klubhus på havnen, men dette er af ældre dato og 
meget energikrævende.  
 
De blå næser 
 
Klubben har omkring 80 medlemmer, men har en stærk efterspørgsel fra udefrakommende om 
yderligere deltagelse heri. Klubben er byens vinterbadeklub, og har for længst sagt stop for tilgang 
af nye medlemmer, grundet manglende faciliteter og hjemmebygget sauna.  
 
Sæby Bjærgelaug 
 
Har med sine 30 medlemmer ligeledes sin gang på havnen og mangler i den forbindelse sit eget  
”klubhus”. Klubben lejer sig ind hos Sæby Sejlklub i øjeblikket, men pladsen her er trang og det er 
svært og være der på samme tid. 
 
SUP Sæby 
 
Stand Up Paddle Sæby, er en forholdsvis nystiftet forening i Frederikshavn kommune, som har til 
formål at fremme interessen for vandsportsaktiviteter og omgang med vand, herunder naturligvis 
også det kammeratlige og sociale samvær mennesker i alle aldre imellem.  
 
Foreningen er nystartet og har ambitioner om at være på fulde omdrejninger når et nyt Vandspor-
tens hus står klar på havnen i Sæby.  
 
Byens skoleelever. 
 
Den nye skolereform samt kommunens nye skolestruktur gør, at vi med VANDSPORTENS HUS 
tænker skolen som en del af huset i dagtimerne. Der vil blive mulighed for hele klasseansamlinger 
med det formål at undervise/lære de unge mennesker muligheder over-  i og under vandet. Lektie-
læsning vil ligeledes blive en mulighed, naturligvis under forudsætning af et godt miljø omkring 
fællesfaciliteterne. 
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Børnehave institutioner  
 
Som en mulighed indgår også tankerne om børnehaveinstitutionernes tilgang til huset. Her vil blive 
rig mulighed for leg og bevægelse, hvor børnene og pædagogerne vil få nye tidssvarende og mo-
toriske faciliteter. Vi ser dette formål som en del af projektets stærkeste kort. Deres tilstedevæ-
relse er en del af hele den fremadrettede vision, hvor vi gennem dagligdagen, vil skabe et trygt 
miljø hvor man fra de yngste år, vil få et naturligt tilhørsforhold til vand. 
 
  
Erhvervslivet 
 
Med muligheden for nationale og internationale events åbner vi op for en mulig aktør i form af er-
hvervslivet, hvilket vil være et stort plus for området. Som en del af driftsgrundlaget kunne der i 
VANDSPORTENS HUS etableres cafe drift.  
 
 Ældresagen 
 
”Længst muligt i eget hjem” er et af de mange slogans, som understøttes af mulighederne for ikke 
mindst samvær på stedet, men også via aktiviteter og muligheder. En gruppe som er hastigt vok-
sende og som kræver langt flere muligheder og aktiviteter en førhen grundet seniorernes fysiske 
tilstand. Dette skal også tænkes ind i VANDSPORTENS HUS. 
 
Efterskoler og træningsophold 
 
Vi håber at vi igennem etableringen af VANDSPORTENS HUS kan tiltrække interesse fra kommu-
nens efterskoler omkring interesse for vandsport, samt ikke mindst træningsophold.  
 
Endvidere har 2 nye aktører allerede meldt sig som interesseret i at være en del af VANDSPOR-
TENS HUS med de muligheder det nye byder sig. Her er tale om Yoga som er i kraftig vækst, 
samt paddleboard, begge aktiviteter som er i stærk fremdrift.  
Der vil også være muligheder for nye og store nationale og internationale events på havet såsom 
sejlsportsarrangementer, da havneudvidelsen muliggør en view ud over Kattegat uden lige.  
 
VANDSPORTENS HUS skal være et muligt samlingspunkt for fremtidig foreningsaktivitet i- og om-
kring vandet på havnen for de etablerede og foreningsløse, der kan se sig selv i vansportsaktivitet 
og miljøet. Udsagnet er foreningernes formålsparagraf no. 1 
 
FORMÅL OG UDFORDRINGER 
 
Grundtanker 
 
Grundtankerne er, at VANDSPORTENS HUS: 
 

 Tager udgangspunkt i at danne en sund og inspirerende fysisk ramme for børn, unge og 
voksnes dagligdag med sports- og oplevelsesaktiviteter.  

 

 Bliver et attraktivt og moderne socialt samlingssted, der lever op til fremtidens aktiviteter 
samt bliver et sted, hvor alle føler sig trygge, inspireret og velkomne.  

 

 Markerer en ny æra- nye tider- nye vaner. Allerede ved ankomsten bliver gæster og med-
lemmer henvist til ændrede ankomstforhold - nu i form af samhørighed og med nye normer. 
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 Bliver et spændende og udfordrende sted som et aktivt, dynamisk og udadvendt aktivitets-
område, der danner ramme om et socialt og mangfoldigt samlingssted for byens borgere i 
alle aldre. 

 
Grundtankerne understøttes af den strategiske udviklingsplan for fritidsområdet i Frederikshavn 
kommune, hvor visionen er at optimere fritidsfaciliteter og styrke foreningslivet, at lave samska-
belse og opnå synergieffekter, samt at skabe de bedst mulige forudsætninger for ” Det gode fri-
tidsliv ”. I ord ” Fra mursten til mennesker ” ud fra devisen om hvor mennesker er kommer menne-
sker til, samt bedre udnyttelse af kommunens faciliteter. 
 
 
Hvor er vi: 
 
Gruppen søgte i foråret 2017 kommunens FOU (folkeoplysningsudvalg) om støtte til opsøgende 
og udviklende arbejde omkring VANSPORTENS HUS, og fik herigennem bevilliget 100.000. til 
dette arbejde.  
 
Det har i efteråret 2017 afstedkommet 2 studieture til vand- og havnemiljøer i havne i det jyske, 
med det formål at hente inspiration og ideer til hvorledes et VANDSPORTENS HUS på Sæby 
havn kunne etableres og efterfølgende drives af de interesserede parter.  
 
  
Det har været 2 gevinstgivende studieture, med et bredt funderet deltagerfelt, hvor vi har besøgt  
 

 Vestre Fjordpark   Aalborg kommune 

 Søsportens Hus   Silkeborg kommune 

 VM byggeriet for sejlsport Århus Kommune 

 Ro- og Kajakklubben  Brabrand 

 Klubøen   Vejle kommune 
 
Alle steder er vi blevet rigtigt godt modtaget af kommunens embedsfolk, som glædeligt har bidra-
get med deres viden omkring etableringen af netop deres nuværende og kommende faciliteter. Vi 
har hørt fra de forskellige formænd, hvordan konsensus har haft enorm værdi for det nære miljø 
og samarbejde på tværs af foreninger og klubber. Vi fik også indtrykket at det ikke lige ligger til 
højre benet at forene 6 til 8 foreninger, men det er en udfordring vi er klar til at tage på vore 
skuldre. Et besøg som vi alle i vores gruppe har fået meget ud af, og efterfølgende ved hjem-
komst, er lykkedes at sætte ord på og hente inspiration fra.  
 
Det er gruppens klare opfattelse, at alle deltagerne nu står godt rustet til arbejdet hvori der skal 
sættes ord og ønsker på et kommende VANDSPORTENS HUS på havnen i Sæby, hvilket er næ-
ste skridt og ventes færdiggjort ultimo august 2018.  
 
Vi har på vores vej rundt set på mange forskellige faciliteter, herunder også fået ord på hvorledes 
disse kan finansieres via fonde og kommunale midler. Her er sandelig også store regionale for-
skelle på økonomien i disse.  
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Vi har i gruppen valgt at arbejde ud fra følgende model:  
 
 
 

 Etablering af 
VANDSPOR-
TENS HUS med 
klubfaciliteter, 
sauna og delbare 
lokaler samt en 
lille cafe. 
 

 Terrasse i tilknyt-
ning til huset og 
dets brugere, 
men også en 
åben terrasse for 
byens borgere til 
fri afbenyttelse. Endvidere arbejdes der på en skur by til b.la.  vandsportsrelateret udstyr.  
  

 Bygningen ønskes centralt placeret i den nye del af havneudvidelsen og udført i to etager, 
hvor stue plan ventes at blive til delvis klubfaciliteter / depot, og 1 sal med klubfaciliteter, 
sauna og delbare fællesområder.  
 

VANDSPORTENS HUS vil blive 
et samlingssted, udformet med 
den helt rigtige arkitektur som 
hæfter sig til området - et område 
som er på vej til at blive havnens 
nye ”centrum”. Vi har alle mulig-
heder ud fra den beliggenhed der 
er tiltænkt faciliteten, naturligvis 
udformet under respekt for områ-
dets nuværende udseende og ar-
kitektoniske udfordringer og pla-
cering. 
 
 
 
 
 
 
            Hasløv & Kjærsgaards og havnegruppens illustration.  
 
 
 
Med venlig Hilsen  
 

Hasse Christensen 
 

Projektleder / Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune  


