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Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem man-

ge årtier. Siden slutningen af 1960érne har der været 

flere tilbud til ungdommen i forskellige sejlklubber, typisk drevet af sejlklubberne selv uden sær-

lig støtte, med de forhåndenværende midler, af enkelte ildsjæle. 

 

Således også i Frederikssund Sejlklub, hvor man omkring 1970 med frivillige kræfter anlagde 

sejlklubbens jolleplads på ca. 2000 m2 med tilhørende slæbested. Senere fandt et brugt uopvarmet 

kommunalt skur på ca. 45 m2 vej til jollepladsen således at der for den tid var fornuftige facilite-

ter for et mindre juniorarbejde. Skuret blev i efteråret som så meget andet oversvømmet, og er nu 

meget svært angrebet af skimmel og råd. 

 

Selve sejlklubben blev ligeledes opført omkring 1970 ca. 150 meter fra jollepladsen, med de faci-

liteter der på dette tidspunkt var normalt for en sejlklub – mødesal, køkken, toiletter og et par 

mindre baderum for havnens brugere, men uden faciliteter for børne- og ungdomsarbejde. 

 

Juniorsejlsejlcentret og søspejderne  

Siden 1970 har både sejlsporten og samfundet udviklet sig. Sejlsport for unge er i dag en resurse-

mæssig tung sport som er meget vanskelig at drive med succes. For at sikre bedre udnyttelse af 

resurserne både personmæssigt og materielt, har Frederikssund Sejlklub og Marbæk Sejl og Mo-

torbådsklub sammenlagt juniorarbejderne på Frederikssund Sejlklubs jolleplads tilbage i 2005. og 

i fællesskab etableret Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Siden har Juniorsejlcentret skabt 

et grundlag for et aktivt ungdomssejlsportsmiljø i Frederikssund – Et sejlsportsmiljø der også er 

blevet synligt på landsplan. 
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Samtidig med Juniorsejlcentrets succes har søspejderne i Det Danske Spejderkorps ligeledes fået 

vind i sejlene i Frederikssund, de tiltrækker med deres lidt anderledes koncept andre unge til sej-

lerlivet. Juniorsejlcentret og Søspejderne supplerer dermed hinanden og det har derfor været ind-

lysende at samarbejde om at sikre fælles faciliteter målrettet 

ungdomsarbejdet. 

 

De unges behov  

På Dansk Sejlunions Ungdomsseminar i 2008 formulerede de unge selv følgende behov for frem-

tidens sejlklubber, deres anbefalinger har været et pejlemærke for projektet: 

 

• Omklædning og badeforhold 

• Lokaler for juniorer på deres præmisser 

• Store fleksible slæbesteder 

• Sejlskure, tørrelofter 

• Overdækket jolleopbevaring 

• Gummibådsgarager/værksteder 

• Pædagogiske faciliteter AV, åbne trådløse netværk mm. 

 

Brugere og aktører bag Ungdomssøsportscentret 

Brugergruppen bag Ungdomssøsportscentret består i dag af følgende: 

• Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter 

• Det danske Spejderkorps 1. Frederikssund 

• FDF 

Derudover så er der følgende brugere der ligeledes vil få mindre facilitetsbehov tilfredsstillet af 

byggeriet/anlægget: 

• Handikapsejlads i Frederikssund Sejlklub 

• Kajakroere og seniorjollesejlere i Frederikssund sejlklub 
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• Børnehaver, skoler og øvrige gæster på havnen som vil få glæde af terrasser, brodæk 

samt toiletter 

 

Følgende øvrige aktører er involveret i udviklingen af projektet, samt står bag dette: 

• Frederikssund Lystbådehavn 

• Frederikssund Sejlklub 

• Marbæk sejl- og motorbådsklub 

 

Projektet 

Det projekt der blev udviklet og præsenteret i 2013 er nu blevet revideret i samråd med de oven-

stående involverede parter. Det nye forslag som der er bred enighed om, ser alle parter som en 

attraktiv og fremtidsorienteret løsning, der både løser de facilitetsproblemer som interessenterne 

har på nuværende tidspunkt, og skaber nye muligheder for en stærk fremtidig udvikling af det 

maritime ungdomsliv, samtidigt med at det åbner op for den fremtidige udvikling af havnene som 

helhed. 

 

Placeringen 

Ved at placere bygningerne opdelt og med en klar orientering direkte mod vandet er der opnået en 

stærk sammenhæng mellem jollepladsen og bygningerne, samtidigt med at der skabes en større 

åbenhed mod vandet ved reducering af beplantningen. 

 

Der etableres der et stort attraktivt terrasseret sydvendt broanlæg med en tilhørende stor trappe og 

hævet terrasse der åbner mulighed for at både husets 

brugere, og byens øvrige borgere frit kan nyde denne attraktive beliggenhed. 

 

Broanlægget betyder at haveanlægget foreløbigt tilføres en attraktiv afslutning, samtidigt med at 

det åbner op for en fremtidig udvikling af den inderste del af 

Kalvøbugten mellem de 2 lystbådehavne således at denne kan komme til at fremstå som en samlet 

helhed både fra søsiden og landsiden. 

 

Oprensningen af den inderste del af havnen langs jollepladsen, og etable-

ringen af et ekstra slæbested til større både gør at opbevaring og 

håndtering af 

Juniorsejlcentrets gummibåde samt de større søspej-

derbåde kan ske uafhængigt af jolleslæbeste-

det. 
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Det kommunalt finansierede Ungdomssøsportscenter er tilrettelagt så Frederikssund Lystbåde-

havn efterfølgende evt. kan supplere anlægget med en ønsket servicebro for større både, og ligele-

des at jollepladsen mod syd evt. kan udvides med en kajakbro. Uafhængigt af projektet er det 

ligeledes tanken at Frederikssund Lystbådehavn vil udvide den eksisterende butiksbygning med et 

masteskur for større master. 

 

Ungdomssøsportscentret 

I forslaget er der ikke endeligt taget stilling til farve og materialevalg. 

 

Opdelingen i en kold og en varm bygning gør at bygningerne kan optimeres i forhold til deres 

funktioner. Det kolde sejlskur er en let bygning i træ- eller stålkonstruktion med en pladebeklæd-

ning og flisebelægning. Ved at indarbejde en vis lofthøjde er der åbnet op for at der i fremtiden 

evt. kan etableres yderligere plads for opbevaring inden for bygningens ramme. 

 

Den varme bygning er en let velisoleret træbygning der indeholder et fælles mødelokale hvor 

sejlerne kan samles, samt et mindre køkken der giver mulighed for let bespisning og kaffe til for-

ældre og andre. Som en indskudt etage, etableres der på 1. sal et ungdomslokale, der åbner sig 

mod terrassen og fjorden. Dette lokale er tænkt som de unges eget værested, som de kan bruge og 

indrette efter deres egne behov. Adgangen til bygningen er derudover tænkt med et chip eller 

kodestyret låsesystem der giver mulighed   for at de unge har fri adgang til at bruge deres hus. I to 

lederrum kan de ting der ikke ønskes tilgængelige for alle brugere opbevares aflåst.  

 

Ungdomssøsportscentret indeholder derudover tidssvarende omklædnings og badefaciliteter for 

unge sejlere. Derudover er der i det nye forslag blevet indarbejdet yderligere tre offentligt tilgæn-

gelige toiletter, hvoraf to har badefaciliteter, som supplement til de efterhånden nedslidte offentli-

ge toiletter som Frederikssund Sejlklub har drevet hidtil i klubhuset. 
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 For at mindske driftsudgifterne og energifor-

bruget er der påtænkt at dette dækkes med en 

kombination af varmepumper og solfangere. 

 

Finansiering og Drift 

Der er udarbejdet et detaljeret overslag for det 

fremlagte reviderede skitseforslag der i grove 

træk indeholder følgende udgifter ekskl. moms 

der ønskes finansieret ved kommunal anlægs-

bevilling. Der pågår udarbejdning af grundla-

get for de nødvendige juridiske aftaler der 

fastlægger rammer for anlæg og drift i samar-

bejde mellem parterne. 

 

Driften af bygninger er påregnet lagt i hænderne af brugergruppen/Frederikssund Sejlklub, der får 

et driftsbudget af kommunen til dette på linje med andre idrætsfaciliteter. Der påregnes derudover 

etableret et brugerudvalg med repræsentation af de unge, der fastlægger retningslinjerne for den 

daglige brug af lokalerne, således at disse sikres ejerskab til bygningen. 

 

Christian Hangel 

Arkitekt og leder  af Juniorsejlcentret 


