
SNORKELDYKNING for hele familien! 
Snorkeldykning er ved at blive den nye familiesport for de aktive familier, som ser 

frem til mange spændende naturoplevelser under vandet. I Dykkerklubben AKTIV kan 

familien i svømmehallen fra september til maj dyrke ”Familie snorkeldykning” 

sammen, men også hver for sig i form af ”Snorkeldykning for børn & unge” og 

”Snorkeldykning som sport” (Fridykning, Finnesvømning, UV-Rugby og UV-Jagt) for et 

fælles familiekontingent. Ud over motion og hyggeligt samvær i svømmehallen med 

snorkeldykning, så danner denne træning også fundamentet for fælles spændende 

oplevelser under vandet i Lillebælt eller i det klare blå vand ved ferie syd på. 

Dykkerklubben AKTIV tilbyder, at familien ”Kvit & Frit” kan komme og prøve 

snorkeldykning og låne tilhørende snorkeludstyr i september måned… 

 Kontakt: Formand Henning Aaberg,  formand@dykkerklubbenaktiv.dk, 20759190 

Familie snorkeldykning! 
Søndag kl. 12.30 til 13.30 

Erritsø Svømmehal 

 
Hele familien kan om søndagen dyrke 
snorkeldykning og svømme sammen i 
svømmehallen med dykkermaske & 
snorkel og svømmefødder. 
Der er fokus på at familien kan ”Lege & 
hygge” sig sammen, og med mulighed 
for at få snorkeltræning og instruktion 
efter aftale og behov. 
 

Fridykning & finnesvømning! 
Søndag kl. 13.30 til 14.30 

Erritsø Svømmehal 

 
Fridykning er for teenagere og voksne, 
som har lyst til at udfordre sig selv i at 
dykke lang tid på ”Et åndedræt”! 
Der er fokus på snorkeldykker teknik og 
i at være et med vandet.  
Det er rigtig god træning, hvis du/I har 
lyst til at dykke langt og dybt eventuelt 
også med en harpun som UV-jægere. 
 
 Snorkeldykning – For børn & unge! 

Fredag 20.00 til 21.00 
Erritsø Svømmehal 

 
Børn & unge kan her fra omkring 10 år 
dyrke snorkeldykning på en sjov og 
spændende måde: 

 Lege haj & hval… 

 Dykke gennem rør & ringe… 

 Langt og dybt dyk på et åndedræt… 

 Livredning og hjælpe andre… 

 Få snorkeldykker certifikater… 
 

UV-RUGBY 
Mandag kl. 19.00 til 20.30 
Onsdag kl. 20.00 til 21.30 

Fredericia Svømmehal 

 
UV-Rugby er for teenagere og voksne, 
som har lyst til at dyrke en hold sport 
under vandet med en boldt fyldt med 
saltvand og mål på bunden af bassinet.   
Det er sporten for ”Vandhunde” og 
tidligere svømmere mv., og rigtig god 
træning for UV-jægere og flaskedykkere 
for at forebygge panik under vandet. 
 
 
 
 

Læs mere på: www.dykkerklubbenaktiv.dk 
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