
Windsurfing og 
kitesurfing i 
Vendsyssel 

 

På 
stranden 

Østkysten: 

Ålbæk 

Bedst ved flg. vind: NØ-Ø-SØ-S 

Jerup 

Bedst ved flg. vind: Ø - ØNØ – ØSØ 

Frederikshavn, Palmestranden 

Bedst ved flg. vind: NV-N-NØ-Ø-SØ-S 

Vestkysten: 

Skiveren 

Best ved flg. vind: SV 

Kjul ved Hirtshals 

Best ved flg. vind: SSV – SV - V 

Løkken 

Bedst ved flg. vind: S 



Fiskeri 
Strand, mole eller båd. 

Landsdelen er kendt for, at have nogle af Danmarks bedste 

surfspots med perfekte forhold. I Vendsyssel er der kort 

afstand til både øst -og vestkysten og dermed er det muligt 

at finde rigtig gode forhold i næsten alle vindretninger.  

I sommerhalvåret kommer 80 % af blæsten fra vestlig 

retning, og derfor er vestkysten meget populær i  

sommerhalvåret. Generelt byder vestkysten på de største 

bølger og sværeste forhold. Østkysten er mere blid og med 

mindre bølger. Stort set kan der både windsurfes og 

kitesurfes ved alle stederne. Her er nogle af de bedste 

steder! 

Synes godt om Skiveren Camping på Facebook og få 
inspiration til din ferie ved at følge med i hvad der 
sker, når vi løbende poster aktiviteter på siden. 

Stranden 
Windsurfing og Kitesurfing 

i Vendsyssel 

 

Vestkysten: 

 

Skiveren 

Skiveren byder på gode dage på rigtig store bølger. 

Skiveren er bedst i sydvest vind, men trods næsten 

sideshore vind er det ofte lidt kaotisk—men det gør jo 

ikke udfordringen mindre underholdende. God bred, 

dejlig sandstrand, hvor man kan holde direkte på 

stranden med sin bil. 

Bedst ved flg. vind: SV 

 

Kjul ved Hirtshals 

Kjul er absolut et af de mest populære steder og kan 

sejles fra sydvest – nordvest.  

Optimal vind er sydsydvest, hvor forholdene kan blive 

helt perfekte. Molen på Hirtshals havn gør, at bølge-

forholdene bliver fantastiske med helt rene bølger. På 

gode dage opleves rigtig store bølger med fuldstændig 

fladt vand i mellem. Super forhold og man kan parkere 

direkte på stranden. 

Bedst ved flg. vind: SSV – SV - V 

 

Løkken 

Når vinden blæser igennem fra syd findes der ikke 

noget bedre end Løkken. Nord for molen bliver der de 

mest fantastiske forhold. Rigtig store bølger med totalt 

fladt vand imellem. Typisk starter et sommer lavtryk 

med stærk vind fra syd, hvorefter vinden gradvist 

drejer over i sydvest – vest. Så hvorfor ikke starte 

dagen i Løkken og derefter køre til Kjul og nyde resten 

af dagen. Dejlig strand og man holder lige i 

vandkanten.  

Bedst ved flg. vind: S 

 

Østkysten: 

 

Ålbæk 

Ålbæk kan sagtens været et genialt spot både til kite 

og windsurfing, hvis vinden er N, NØ, Ø. SØ og S. Ved 

vestlige retninger bliver vinden håbløs ustabil, så det 

dur ikke. Da byen ligger midt på bugten, er man altid 

sikker på at ramme land før eller siden. Der bliver 

hurtigt dybt, og det betyder store bølger (østkyst-

relativt), især ved Ø og NØ. Man kan køre næsten hele 

vejen ned til vandet, og på begge sider af havnen. 

Stranden er god bred og ligger lige op af den hyggelige 

gamle havn. Et rigtigt hyggeligt sted at nyde en is, når 

man er godt brændt ud. 

Bedst ved flg. vind: NØ-Ø-SØ-S 

 

Jerup 

Jerup Strand er et meget brugt kitested. 

Man kan køre med bil helt ned til stranden. 

Jerup er nok det bedste sted for begyndere, da der er 

meget lavvandet og man skal rigtigt langt ud før 

vandet bare går til hoften. 

På grund af det meget lave vand er det optimalt til 

kitesurfing  

Bedst ved flg. vind: Ø - ØNØ – ØSØ 

 

Frederikshavn, Palmestranden 

Danmarks eneste palmestrand! Der er opstillet palmer 

på stranden, små "surf-huts" og beachvolley baner, 

når der ikke er noget vind. Godt spot til windsurf og 

kite, godt fladt vand i sydlige retninger da molen, der 

går 3-400 m ud, snupper alle de store bølger. Knæ-

dybde de første 50-75 meter ud, hvilket gør det godt 

til begyndere og kitere, windsurfere kan sejle ud, hvor 

der bliver dybere.  

Bedst ved flg. vind: NV-N-NØ-Ø-SØ-S 


