
 

 
 

 

DRENGEBORG 

Drengeborg er ejet af FDF Frederikshavn 1. kreds. Hytten har 72 

sengepladser og er ideel til den større gruppe.  På lejrgrunden er der 

god plads til telte, og pladsen giver også gode muligheder for leg, spil 

og andre aktiviteter. 

BELIGGENHED 

Drengeborg er beliggende midt mellem Frederikshavn og Skagen, ca. 

2 km. syd for Aalbæk ved en af Danmarks fineste badestrande med 

dejlige klitter og sandgryder. 

Til lejren hører ca. 85.000 m2 grund, hvoraf den del er beplantet. Der 

er gode muligheder for boldspil, lejrsport og teltslagning. Endvidere er 

området velegnet til orienteringsløb og traveture.  

Læs mere på hjemmesiden.  
 

Drengeborg’s adresse er: 

Blåbærvej 69 

9982  Ålbæk 

lejrtlf. 9848 8327 

 

INDRETNING 

Lejren har 72 sengepladser 

fordelt på større og mindre 

rum.  

I den nordre fløj forefindes moderne køkken med køleskab (570+340 

l) og fryser (570+340 l), industriopvaskemaskine, -gaskomfur –ovn og 

hvad der ellers hører til et moderne lejrkøkken. 

Der er bestik til mindst 80 personer. 

Soverum: 

I stueplanen findes 6 soverum med plads til hhv. 2,2,2,4,4,6, i alt 20 

sengepladser.  

 

 

 

 

Desuden findes 2 sovesale med plads til 12 personer i hver, i alt 24 

sengepladser. 

På loftetagen findes 2 sovesale og 1 soverum med plads til hhv. 13, 

12, og 3 personer, i alt 28 sengepladser. 

Toilet og bad: 

På lejren er der i alt 8 toiletter og 7 brusebade.  

Spise- og opholdssal: 

Rummet er møbleret med spiseborde og -stole med samlet plads til 76 

personer. Endvidere er der på lejren en hyggelig pejsestue med 

sofapladser til omkring 10 personer. 

Internet: 

Der er fri WiFi i hele lejren. 

Bemærk: 

Sengetøj, håndklæder, viskestykker og karklude skal medbringes af 

lejer. Lagen skal medbringes og benyttes. 
 

HYTTENS HJEMMESIDE 
 

www.drengeborg.dk 

På vores hjemmeside kan du få mange flere informationer: 

 Masser af billeder fra lejren 
 Kørselsvejledning 

 Beskrivelse af lejren og området 

 Skitsetegning over hytten 

 Se udlejningskalender og booke hytten 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UDLEJNING 
 
På vores hjemmeside www.drengeborg.dk kan du i 

udlejningskalenderen se, hvornår hytten er ledig og optaget. 

Endvidere kan du på hjemmesiden booke/reservere hytten. 

Du kan naturligvis også kontakte vores udlejer: 
 

UDLEJER: 

Erik Rønnest 

Absalonsvej 26 

9900  Frederikshavn 

Tlf. 70 22 84 22 

Email: udlejer@drengeborg.dk 

 

TILSYN: 

Tilsynet er behjælpelig, hvis der opstår problemer på lejren.  

Tilsynet kan kontaktes på lejrens telefon ved at trykke  M-0. 
 

 

 

 

PRISER: 

Drengeborg’s aktuelle lejepriser fremgår af hjemmesiden. 

  

 

 

 

 
 

Ejet af FDF Frederikshavn 1. kreds Udlejer tlf. 70 22 84 22 

Udlejes til FDF-kredse, spejderkorps, ungdoms-

organisationer, vuggestuer, børnehaver, dagplejen, 
private  m.fl. 

www.drengeborg.dk 

 

http://www.drengeborg.dk/

