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Den Blå Rambla
Foreningsinddragelse i udviklingen af Den Blå Rambla
Aarhus Kommune og Idrætssamvirket Aarhus har i fællesskab beskrevet et udviklingsprojekt, som skal
udvikle mulighederne for vandsportsaktiviteter i Aarhus Kommune. Indsatsen hedder Den Blå Rambla
og er en del af Kulturministeriets og Nordea Fondens breddeidrætskommuneprojekt.
Breddeidrætskommuneprojektet løber fra 2014 og frem til udgangen af 2016. Kulturministeriet og
Aarhus Kommune støtter Den Blå Rambla med i alt kr. 4 mio.
Idrætssamvirket har med udgangspunkt i ansøgningen stiftet en selvejende institution som hedder
Den Selvejende Institution – Den Blå Rambla
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Den Blå Rambla har besluttet, at udviklingen skal ske
gennem foreningsinddragelse. Det er bestyrelsens overbevisning, at den mest bæredygtige indsats vil
udvikle sig gennem foreningernes egne initiativer og involvering.
Der er mange forskellige interesser forbundet med udviklingen af aktiviteterne på vand, ved vand og i
vand. Den Blå Rambla kan indeholde initiativer på alle vandstrækninger indenfor Aarhus Kommune.
Idrætsforeningerne skal være med til at definere hvad og hvor. En del af breddeidrætsprojektet
omhandler mulighederne for aktiviteter i og omkring enkelte bassiner i Aarhus Havn,
vandstrækningen fra Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen ud til den Permanente Badeanstalt og
Aarhus Å fra udløbet i havnen og til Rostadion ved Brabrand Sø.
Den Blå Rambla ønsker at afholde en række møder, hvor første fase af foreningsinddragelsen finder
sted. Idrætsforeningerne vil blive informeret om forhold og vilkår i forbindelse med projektet. De
forskellige idrætsgrene vil blive indkaldt separat. De helt små idrætsgrene vil dog blive inviteret
samlet.
De foreninger, der i første omgang inviteres, er sejlsportsforeningerne, rosporten, dykkerne og de
mindre vandsportsforeninger. Kano- og kajaksporten er blevet inviteret lidt senere, da det er vigtigt at
få afklaret med Aarhus Kommune hvilke muligheder og rammer, der er forbundet med benyttelsen af
å-strækningen fra udløbet i havnen til Brabrand Rostadion ved Brabrand Sø.
Det er vigtigt for Den Blå Rambla og Idrætssamvirket Aarhus, at alle vandsportsforeninger inviteres til
at deltage i udviklingen. Møderne med foreningerne vil blive afholdt i maj-juni måned.
Følgende foreninger inviteres til udviklingen af Den Blå Rambla:
Sejlsport - d. 7. maj 2014:
Egå Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben Bugten, Solbjerg IF Søsport og
Aarhus Sejlklub.
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Rosporten – 14. maj 2014:
Risskov Roklub (Roning og havkajak), Roklubben ARA, Aarhus Roklub, Aarhus Studenter Roklub og HEI
Roning
Dykkerklubber – 19. maj 2014:
Dykkerklubben "Aqua-Quick", Dykkerklubben Juggernaut, Sportsdykkerklubben "KVAK" og Aarhus
Fridykker Klub
Vandski, windsurfing og StandUpPadel – 26. maj 2014:
Aarhus Vandskiklub, Århus Windsurfing Klub og SUP Club Aarhus
Kano og Kajak – 2. juni 2014:
Risskov Roklub (Roning og havkajak), HEI Roning, Solbjerg if – Søsport, Århus Kajakpolo Klub, FDF
Århus Kajak, Kajakklubben Skjold, Kajakklubben Viking, Kaløvig Bådelaug (Kajakklubben), Marselisborg
Kajakklub, Njord Havkajak, Norsminde Kajakklub, Århus Havkajak Klub, Århus Kano og Kajak Klub,
Kajak-, vandsports- og kanoklubben Go Paddle, Aarhus

Følg projektet og den selvejende institution, Den Blå Rambla:
www.denblaarambla.dk
Læs projektbeskrivelse for den Blå Rambla og mere om Aarhus Kommunes breddeidrætsprojekter:
www.breddeidrætaarhus.dk

Hvis I ønsker at dagsordensætte andre punkter eller har gode ideer som skal forberedes inden
møderne, så skriv endelig til info@denblaarambla.dk
TILMELDING til møderne skal ske på info@denblaarambla.dk senest en uge før mødet.
Oplys navn på din forening, navne på deltagere og kontaktoplysninger.
Vi glæder os til at præsentere projektet for jer og høre jeres ideer til, hvordan vi kan lave vandsport
med kvalitet.

Med idrætshilsen
Bestyrelsen
Den Selvejende Institution – Den Blå Rambla

