
Skive Roklub 

Adresse   
Strandvejen 22, 7800 Skive. Tlf. 9752 0942 
www.skiveroklub.dk  Grundlagt 20/8-1926 

Beliggenhed 

Skive Roklub ligger i bunden af Skive fjord, i lystbådehavnen, ca. 2 km fra tog/bus og 
indkøbsmuligheder.  

Anmeldelse hos den tilsynsførende 

Tove Christensen   - mobil: 4031 4885 
- tove.chr@live.dk

Stedfortræder: Lene Dalsgård Hansen 
-tlf. 5134 2154 – lenedhansen@gmail.com

Udstationerede DFfR både 
'Limfjorden' - glasfiberbåd fra 1998 / fiberårer  

”Jenle” – glasfiberbåd fra 2021 / fiberårer  

Overnatning  
I klubhuset eller i telt på grunden. 

Indkøbsmuligheder 
Nærmeste indkøbsmulighed i Skive er ca 2 km fra roklubben. Ror i til Fur eller Hvalpsund er der 
mulighed for at købe ind her. 

Særlige forhold 
Skive fjord er et ret beskyttet område, uden de store udfordringer, dog med enkelte sten og 
muslingebanker. Øst for sejlrenden er der ret lavvandet og enkelte revler. Også i Astrupvig er der 
lave områder.  

https://d.docs.live.net/3231ddf16c42f086/Dokumenter/DFfR%20-%20Langtursudvalget/Udstationerede%20både/Stedbeskrivelsser%202020/Skive/tove.chr@live.dk 
https://d.docs.live.net/3231ddf16c42f086/Dokumenter/DFfR%20-%20Langtursudvalget/Udstationerede%20både/Stedbeskrivelsser%202020/Skive/lenedhansen@gmail.com


Der opdrættes muslinger flere steder i Limfjorden. Pas på ikke at komme ind i felterne, så kan man 
komme til at sidde fast.  
Ror man i Lovns Bredning mod Virksund og Hjarbæk, skal man også her være opmærksom på 
vanddybden (se på søkortet).  
Nord for Sundsøre er der en skydebane. Er den orange kugle hejst må man ikke ro forbi.  
Ud for skrænterne ved Junget ligger der enkelte store sten. Man skal holde god afstand til 
pynterne, også de små, da de strækker sig ud under vandoverfladen.  

Farvandsregler 
Grønning Øre Tange er fredet område - teltning forbudt!   

Færdsel forbudt på Rotholmene (nord for Hvalpsund) d. 1.4 – 15.7. 

Turforslag 
Af endagsture kan anbefales: Fjorden rundt med pause i Grønningøre hytten, eller man kan ro til 
Lundø camping, ”Jenle” eller Sundsøre/Hvalpsund.  

Weekendture kan være til Virksund, Hjarbæk eller Fur, evt. Livø / Fur rundt. 

Vil man ro en uge er det oplagt med en tur Mors rundt eller en tur til Struer og Lemvig. 

Ca. afstande Skive Roklub t/r er  
Fjorden rundt  25 km  
Vest på til Grønningøre hytten 2 20 km  

Lundø camping  34 km  
”Jenle”  28 km  
Sundsøre  40 km  

Hvalpsund Roklub  44 km  

Fur hytten  76 km  

Fur rundt  100 km  
Mors rundt. 210 km  
Struer Roklub 180 km 

For flere oplysninger om de forskellige ture, specielt Fur og Livø, se venligst ”Turen går til Skive på 
www.roning.dk . her kan der også findes oplysninger om overnatningsmuligheder undervejs. 

Fur-hytten  
En kreds af nordjyske roklubber ejer i fællesskab en dejlig overnatningshytte på Fur. Nærmere 
info om denne fås hos udlejeren, som er den samme som den tilsynsførende med de 
udstationerede både.Læs mere om Fur-hytten her  https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-
bredderoning/lej-fur-hytten/ 

Weekend-hytte 
Skive Roklub har et hus i Grønningøre ca. 10 km. nord for Skive på vestsiden af fjorden. Der er ikke 
vand, strøm og toiletfaciliteter i huset, men ca. 200 m. derfra ligger en primitiv campingplads med 
vand og toilet.  

Seværdigheder  
Jenle (Jeppe Aakjærs hus) 14 km fra Skive på fjordens vestside.  
På fjordens østside er der herregården Hessel med ’levendegørelse’ om sommeren. 

Søg nærmere på de lokale turist informationer. 

http://www.roning.dk/
https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/lej-fur-hytten/
https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/lej-fur-hytten/



