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The Tall Ships Races 2022
i Aalborg

The Tall Ships Races vender tilbage til Aalborg fra den 4.-7. august 2022. Når verdens smukkeste sejlskibe igen sætter sejlene 
mod Aalborg, er det således kun 3 år siden de sidst lagde til kaj ved havnefronten, og vi glæder os til at de allerede nu  
vender tilbage til Aalborg. 

Fem værtskaber for The Tall Ships Races har tilsammen bragt over 3,5 mio. besøgende til Aalborgs smukke havnefront.  
Dermed hersker der ingen tvivl om, at The Tall Ships Races, mere end nogen anden event, har brandet og profileret Aalborg 
som en aktiv og spændende by over for byens borgere og omverden. 

I forbindelse med The Tall Ships Races 2022 i Aalborg indrettes havneområderne på begge sider af fjorden som festpladser 
med servicefaciliteter for besætningsmedlemmer og publikum. 

De imponerende sejlskibe vil være hovedattraktionen, og oplevelsesmulighederne suppleres med underholdning for alle – 
både publikum og skibenes besætningsmedlemmer. 

Det er vores målsætning at lave en unik begivenhed, der giver genlyd i hele landet – men også uden for Danmarks grænser, 
og som profilerer Aalborg og Nordjylland som et sted, hvor man er stolt af at bo eller glad for at besøge.

Vi vil glæde os til, at vi sammen sætter sejlene mod endnu et fantastisk The Tall Ships Races i Aalborg.



Rent fysisk etableres der barer i umiddelbar tilknytning til 
åbne scener og i telte med underholdning. Der kan bydes 
enkeltvis pr. scene/telt eller på alle scener/telte. Nærmere 
beskrivelse af hvert enkelt område fremgår af bilag A. 

Organisationen bag The Tall Ships Races 2022 i Aalborg 
vil sørge for opsætning af scener, telte, lydanlæg og 
borde/bænke samt afholde udgifterne til 
underholdningsprogrammet.

Der vil være underholdningsaktiviteter for over 2 mio. kr. 
inkl. et kæmpe festfyrværkeri lørdag aften.

Underholdningsprogrammet for The Tall Ships Races 2019 
er vedlagt som bilag B. Programmet for The Tall Ships Races 
2022 udarbejdes efter en lignende model.

Som noget nyt til The Tall Ships Races i Aalborg vil der blive 
etableret tre food courts i arrangementsområdet. Vi 
forventer, at der placeres to på Aalborg-siden i henholdsvis 
Utzon Parken og på Musikkens Plads, samt en på 
Nørresundby-siden ved Hedegaard.

Hver food court skal indrettes med 10-15 boder, hvor 
publikum kan købe fastfood, drikkevarer, slik og is.

Antal og placering af disse skal være aftalt senest den 
1. april 2022, ellers vil Styrekomiteen og 
Arrangementsgruppen alene bestemme placeringen af disse.

Da arrangementsområdet er placeret tæt på byens centrum, 
etableres der ikke særlige spiserestauranter på havnen, og 
publikum henvises til de mange restauranter, som i forvejen 
findes langs Limfjorden og i byen. Eksisterende restauratører 
vil samtidig blive opfordret til at tilbyde særlige maritime 
menuer og tilbud samt at annoncere disse.

Indhentning af tilbud på salg af 
- Fastfood, drikkevarer, slik og is 
Vi udbyder hermed retten til salg af fastfood, drikkevarer, 
slik og is til organisationer og restauratører med henblik på 
at finde en leverandør til at forestå salget i forbindelse med 
The Tall Ships Races 2022 i Aalborg. 

Rettighederne omfatter salg af drikkevarer i 
arrangementsområdet samt salg af fastfood, drikkevarer, 
slik og is fra de tildelte områder. 

Arrangementsområdet vil strække sig 
over følgende områder: 

• KMD (Lauritzens Plads) til Jernbanebroen på 
 Aalborg-siden

•  Jernbanebroen til Stigsborg Brygge på 
 Nørresundby-siden 

Ovenstående områder vil ikke blive indhegnet, og publikum 
sikres fri entré til The Tall Ships Races 2022. Eksisterende 
restauratører i områderne ovenfor vil naturligvis drive deres 
forretning som normalt, herunder eventuel udeservering, men 
vil ikke få tilladelse til at udvide deres eksisterende forretnin-
ger. 

Det kan bydes enten:

• Som entreprenør, hvor tilbudsgiver selv indgår aftaler om 
leverancer af fastfood, drikkevarer, slik og is, 

•  Eller som leverandør, hvor Styrekomiteen for The Tall 
Ships Races 2022 i Aalborg indgår sponsoraftaler om 
leverancer af fastfood, drikkevarer, slik og is på  
leverandørens vegne.



Betingelser for rettighedsindehaver

• Rettighedsindehaveren er selv ansvarlig for overholdelse 
af samtlige myndighedsforskrifter, herunder at arbejdet 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, 
og sørger selv for at indhente relevante tilladelser. 

•  Rettighedsindehaveren forpligter sig til at sikre, at de 
ansatte som rettighedsindehaveren beskæftiger med  
henblik på kontraktens opfyldelse, har løn, herunder  
særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår,  
som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til  
den mest repræsentative kollektiv overenskomst,  
voldgiftskendelse, nationale love eller administrative 
forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for  
vedkommende fag eller industri på den egn, hvor  
arbejdet udføres. 

 Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af  
underleverandører eller af personer, der har fået  
overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter 
rettighedsindehaveren for opfyldelse af kravene, og det 
påhviler rettighedsindehaveren at påse, at bestemmelsen 
finder anvendelse. 

 
 Manglende overholdelse af nærværende bestemmelse  

er at betragte som væsentlig misligholdelse.  
Styrekomiteen for The Tall Ships Races 2022 i Aalborg er 
således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten.

•  Rettighedsindehaveren er forpligtet til at overholde EU’s 
princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af 
nationalitet ved alle vareindkøb i forbindelse med denne 
aftale.



Oplysninger og materiale om tilbudsgiverens 
egne forhold 

Til brug for vurderingen af tilbudsgiverens formåen ønskes 
oplysninger fremsendt om tilbudsgiverens egne forhold.  
Det omfatter bl.a.: 

• Etablering af salgsorganisation 

•  Relevante referencer 

•  Organisatorisk og logistisk formåen 

Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelse samtidig afgive en 
erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren 
har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 366 af 13. maj 1997. Ved gæld til 
det offentlige forstås, at tilbudsgiveren ikke har opfyldt sine 
forpligtelser til at betale skatter, afgifter samt bidrag til 
sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i 
Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 

Som bilag C er vedlagt en formular til brug for afgivelse af 
tro og love erklæring.

Økonomi

• Vi forventer, at rettighedsindehaver som leverandør i 
hele arrangementsområdet skal betale en pris på min. 
800.000 kr. ekskl. moms for eneretten til salg af  
fastfood, drikkevarer, slik og is. 

 Såfremt man ønsker at være samlet entreprenør i hele  
arrangementsområdet, og selv indgår sponsorater 
med leverandører, forventes en samlet pris på min. 
1.000.000 kr. ekskl. moms for eneretten til salg af  
fastfood, drikkevarer, slik og is. 

• Sponsorater fra følgende kan indgå i tilbudsgivers 
(entreprenørens) pris: 

 °  Øl- og vandleverandører 
 °  Fastfoodleverandører 
 °  Slik- og isleverandører 

• Betaling af rettigheder skal ske forud for The Tall Ships 
Races 2022 i Aalborg, og forfalder således:

°  1. marts 2022 – 50 % af kontraktbeløbet indbetales 
kontant 

°  1. juni 2022 – Resterende 50 % af kontraktbeløbet 
indbetales kontant

   
•  Den valgte leverandør/entreprenør skal senest 14 dage 

efter aftalens indgåelse fremsende en bankgaranti på 
min. 250.000,00 kr.



Fortrolighed

Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt. 

Det bemærkes, at organisationen for The Tall Ships Races 
2022 i Aalborg er en del af Aalborg Kommune. Aalborg 
Kommune er undergivet forvaltningslovens og 
offentlighedslovens regler om aktindsigt. 

Tilbudsgiver bedes derfor konkret angive hvilke oplysninger, 
der efter tilbudsgivers opfattelse er drift og 
forretningsforhold, der er af væsentlig økonomisk 
betydning for tilbudsgiver. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at tilbudsgivers 
angivelser alene anses som vejledende i forhold til 
afgørelser om aktindsigt. 

Omkostninger ved tilbudsafgivning

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende 
udbudsforretning er The Tall Ships Races 2022 i Aalborg 
uvedkommende. 

Tilbudsfrist

Tilbud inkl. bilagsmateriale skal være modtaget senest den 
31. maj 2021 kl. 08.00 på flg. adresse: 

Aalborg Kommune 
Sekretariatet for The Tall Ships Races 2022
Boulevarden 13 
9000 Aalborg 

Att.: Eventchef Søren Thorst 
og bedes mærket ”TSR22 Fastfood”. 

Vurdering og udvælgelse

Efter tilbudsfritens udløb vil organisationen bag The Tall 
Ships Races 2022 i Aalborg begynde forhandlinger med 
de tilbudsgivere, hvis tilbud opfylder de nedenfor stillede 
krav med hensyn til oplysninger og dokumentation, og som 
organisationen bag The Tall Ships Races 2022 i Aalborg 
ud fra neden for angivne momenter finder det relevant at 
forhandle med. Der vil derfor kunne ske afklaring af 
løsninger, kontraktvilkår m.v. 

Tildelingen af rettighederne til salg af fastfood, drikkevarer, 
slik og is vil blive baseret på en vurdering af tilbudsgiverens 
mulighed for at håndtere denne forretning samt det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud med hensyn til pris og 
håndtering af opgaven. 

Det vil blive tilstræbt, at udvælgelsesprocessen og 
forhandlingerne er tilendebragt ultimo juni 2021. 

Styrekomiteen for The Tall Ships Races 2022 i Aalborg 
forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. 

Spørgsmål

Har I uddybende spørgsmål, er I velkommen til at kontakte 
eventchef Søren Thorst på tlf. 99 31 16 13 eller 
mail: st@aalborg.dk





Scene og placering Kapacitet Budget

Scene på Slotspladsen  20.000 1.000.000

Telt på Aktivitetspladsen (20 x 25 m)  600 100.000

Scene/telt på Musikkens Plads  5.000 250.000

Scene på Nørresundby Havn   5.000 100.000

Der etableres tre food courts i arrangementsområdet. Vi forventer, at der placeres to på Aalborg-siden i henholdsvis 
Utzon Parken og på Musikkens Plads, samt en på Nørresundby-siden ved Hedegaard.

Hver food court skal indrettes med 10-15 boder, hvor publikum kan købe fastfood, drikkevarer, slik og is.

BILAG A 



BILAG B 
- Underholdningsprogram for 
The Tall Ships Races 2019

Tirsdag den 2. juli 
Havnescenen – Slotspladsen, Aalborg

17.00 Beatles Revival (CZ) - (Beatles-kopi)
19.00 Cocker Live - (Joe Cocker-kopi)
21.00 Dodo & The Dodos - (dansksproget pop)

Onsdag den 3. juli
Havnescenen -  Slotspladsen, Aalborg

13.00 Hvide Seil (N) – (danseforestilling)
15.00 Christian Hjelm 
 (dansksproget guitarpop)
17.00 Officiel åbning 
17.15 The Blue Van (rock)
19.00 Hush (pop) 
21.00  Phlake (Rhythm & Balls) 

DC Supply scenen – Aktivitetspladsen, Aalborg

16.00  Nordkraft big band  
 med Bobo Moreno –  (Big band jazz)
17.15  Nordkraft big band  
 med Bobo Moreno – sæt 2
19.00  Amalie Tørholm & Band (dansksproget pop)
21.00  The Raggedy Anns – (Americana) 
22.00  The Raggedy Anns – sæt 2 

Konica Minolta scenen 
Lystbådehavnen, Nørresundby

13.00  Tine Vingaard (country pop)
15.00  Grace James (Americana)
17.00   Freja Würtz (pop, country & folk)
19.00   Tue West (Dansksproget pop)
21.00  Nikolaj og piloterne (Dansksproget rock)

Siemens Gamesa scenen - Østre Havn, Aalborg

16.00  Michael Hamilton (singer/songwriter)
17.00  Michael Hamilton - sæt 2
18.00  Muleskinners (Americana)
19.00  Muleskinners – sæt 2
20.00  Juncker Duo (dansksproget pop)
21.00  Juncker Duo - sæt 2

Aalborg Lufthavnscenen
Stigsborg Brygge, Nørresundby

13.00 Katrine Bille (børneunderholdning)
14.00 Fjolletroldekoncert (børneunderholdning)
15.00 Katrine Bille (børneunderholdning)
16.00  MuCirkus (børneunderholdning)

Way Up North præsentere
18.00 Sanganee (Old School Melodiøs Hiphop)
19.00  Hanfidel (Melankolsk hiphop/RnB)
20.00 Lillevangen (RnB, Pop og Hiphop)
21.00  Mikkel Senior (Old School Hiphop) 
22.00 Stigma (Trap/Hiphop)

Torsdag den 4. juli 
Havnescenen – Slotspladsen, Aalborg

13.00 Flashback 80’s - (80’er kopi)
15.00 Katinka - (Dansksproget pop)
17.00 Prizegiving ceremony
19.00  Johnny Deluxe  
 (Dansksproget poprock) 
21.00  Folkeklubben - (Dansksproget folk)

Himmerland Boligforenings Jubilæums-
koncert – Himmerland Boligforening, Aalborg 

16.00 Karl William – (pop)
18.00 Djämes Braun – (dancehall)
20.00  Halberg & Friends – (pop/rock)

DC Supply Scenen – Aktivitetspladsen, Aalborg

14.00 Daniel Firth – (pop)
16.00 Ole Gas Band (Gasolin kopi) 
18.00 Muleskinners sæt 1 (Americana)
19.00 Muleskinners sæt 2
21.00  Soulkompagniet - (soul kopi) 



Konica Minolta-scenen
Lystbådehavnen, Nørresundby

13.00 East Harbour Jazz Band (trad. jazz)
15.00 Long Line Down (rå rock)
17.00 Aporia (storyteller pop) 
19.00  Laura Mo (americana) 
21.00  Staying Alive (Bee Gees-kopi)

Siemens Gamesa Scenen - Østre Havn, Aalborg

16.00  Casper Dybdahl Duo (akustiske hits)
17.00  Casper Dybdahl Duo - sæt 2
18.00  Michael Wedgwood duo  
(folk, pop, country & blues)
19.00  Michael Wedgwood duo - sæt 2
20.00  Mike Andersen Duo (blues)
21.00  Mike Andersen Duo - sæt 2

Aalborg Lufthavnscenen 
Stigsborg Brygge, Nørresundby

13.00 Chapper (børneunderholdning)
14.00 Fjolletroldekoncert (børneunderholdning)
15.00 Chapper (børneunderholdning)
16.00  MuCirkus (børneunderholdning)

Way Up North præsentere
18.00 Perlefar (Sømandsviser og folkemusik)
19.00  Devil Tiny Chains (Folk/Western/Americana)
20.00 Svaneborg Kardyb (Dub Jazz)
21.00  Sigurvin Sigurdsson (Islandsk Americana)
22.00 Tundra (Pop / Rock / World)

Fredag den 5. juli
Havnescenen -  Slotspladsen

13.00 Real fake stars (kopirock)
15.00  Skansespillet opfører uddrag fra Alice i Eventyrland
17.00 Nordkraft Big Band med Rasmus Bjerg 
 (den danske sangskat)
19.00  One night of Queen (UK) (Queen tribute) 
21.30  Arrival from Sweden – The Music of Abba (S)  
 (ABBA tribute)
  

DC Supply Scenen – Aktivitetspladsen, Aalborg

14.00 The Swinging Hotdogs (swing) 
17.45 Annika Aakjær (singer-songwriter)
19.45 Marvelous Mosell (hip-hop) 
21.45 Love shop (dansksproget rock)

Konica Minolta Scenen 
Lystbådehavn, Nørresundby

13.00  Vodskov Kirkes Pigekor (pop)
15.00  Spymonkeys (pop rock)
17.00  Katrine Schmidt (americana)
19.00  Souvenirs (pop)
21.00  Bryan Adams Tribute (rock)

Siemens Gamesa Scenen - Østre Havn, Aalborg

16.00  Max Wolf (folk)
17.00  Max Wolf - 2. sæt
18.00  Johnny Walther (folk)
19.00  Johnny Walther - 2. sæt
20.00  Muleskinners (americana)
21.00  Muleskinners - 2. sæt

Aalborg Lufthavnscenen 
Stigsborg Brygge, Nørresundby

13.00 Kroko-dino koncert (børneunderholdning)
14.00 Fjolletroldekoncert (børneunderholdning)
15.00 Gurli Gris (børneunderholdning)
16.00  MuCirkus (børneunderholdning)

Way Up North præsentere
18.00 CHAVS (knallertrock fra solsiden)
19.00  Salvia (Blues/Garage rock duo)
20.00 The Florines (Melodiøs guitar rock)
21.00  Rÿk (post punk / shoegaze rock)
22.00 Kogekunst (Børnehavehits, dronerock og støj pis)





Stamdata
Nærværende erklæring gives på vegne af følgende virksomhed: 

CVR-nummer: ____________________________ Stempel: _________________________________________________

Erklæringen gives af nedenstående person, som med sin underskrift
1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen
2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen
3. giver samtykke til, at organisationen bag The Tall Ships Races 2022 i Aalborg må kontrollere oplysninger i erklæringen 

hos de relevante myndigheder

Navn: _________________________________________________ Titel: ______________________________________

Dato: ________________________ Underskrift: __________________________________________________________

Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør:

_____________________________ kr.

Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 kr. 
Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.  Ja      Nej 

Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr. _________________.

Der er den _____________ (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en 
afviklingsordning, og denne ordning er blevet overholdt på tilbudstidspunktet.   Ja      Nej 

Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag nr. _________________.

1: jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 13. maj 1997 – bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsordninger.

BILAG C
Tro og love erklæring for tilbudsgivere

Ved gæld til det offentlige forstås: Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder
• Skatter •  I Danmark
• Afgifter •  I det land, hvor virksomheden er etableret
• Bidrag til sociale sikringsordninger



Aalborg Events Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13, 9000 Aalborg
Tlf.: +45 9931 1613
st@aalborg.dk

www.tsraalborg.dk


