
Fakta om  

Dykkerklubben AKTIV 
 

Stiftet: 

Den 10. maj 1983 

 

Klubbens adresse: 

Dykkerklubben AKTIV 

Lyngsoddevej 77 

7000 Fredericia 

   www.dykkerklubbenaktiv.dk 
 

Formand: 

Henning Aaberg  

 75 94 42 24    

 formand@dykkerklubbenaktiv.dk 
 

Klubaften / klubdyk (hele året): 

Onsdag 1900 til ca. 2200 

Søndag 900 til ca. 1300 

 

Erritsø svømmehal (september - april) 

Snorkeldykning for unge, fredag 2000 til 2100 

Familiesdyk-/svøm, søndag 1300 til 1400 

FINNE-Svømning, søndag 1400 til 1500 

FRI-dykning, søndag 1400 til 1500 

UV-Rugby, mandag 1900 til 2030 

UV-Rugby, onsdag 2000 til 2100 

 

Nitrox & Luft - 200, 232 & 300 Bar: 

320 l Stationær ”Luft- & Nitrox“ 

Luft- & Nitroxbank  på hver 3 x 50 l 

90 l transportabel med el motor 

 

Både: 

13” Glasfiberbåd med 15 hk påhængsmotor 

5 m RIB-båd med 60 hk påhængsmotor 

6,5 m RIB-båd med 150 hk påhængsmotor 

Dykkerklubben AKTIV 
 

Dykkerklubben AKTIV er medlem af Dansk 

Sportsdykker Forbund og uddanner CMAS & 

PADI dykkere mv., men optager også 

uddannede dykkere med andre certifikater. 

 

Vi er en familieklub, hvor der er råderum for 

“dykkende” og “ikke dykkende” familie 

medlemmer. Børn og unge kan dyrke og 

uddannes i snorkeldykning. 

 

Vi har klubhus i en bjælkehytte på Lyngs 

Odde, det er under “Den Nye Lillebæltsbro” på 

Jyllands siden. Huset danner rammen om en 

ungdoms- og seniorafdeling med mere end 200 

medlemmer, der er klubaften/-dyk fast er par 

gange om ugen året rundt. Noget af Danmarks 

bedste dykkervand “Lillebælt” er lige uden for 

døren. Vi fylder selv luft eller nitrox på 

dykkerflaskerne med vores 200 - 232 & 300 

bar kompressorer, og dykkerturene kan 

gennemføres med vores egne dykkerbåde med 

ekkolod og GPS. 

 

Til træning, uddannelse og familiesvømning 

har vi Erritsø Svømmehal et par gange om 

ugen. UV-Rugby trænes i Fredericia 

Idrætscenters Svømmehal. 

 

Hvert år arrangeres der mange forskellige 

arrangementer, dykkerture m.m.. 

 

Er du interesseret i at blive medlem af 

Dykkerklubben AKTIV eller få yderligere 

oplysninger eller måske et prøvedyk, er du 

meget velkommen til at kontakte os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.dykkerklubbenaktiv.dk 



Sportsdykkeruddannelse  
 

LÆR at DYKKE… 

CMAS* Sportsdykker - PADI Open Water 

er grundkurset for dig som har lyst til ”AT 

LÆRE & DYKKE”, men som ikke i første 

omgang vil investere i eget dykkerudstyr. Hvis 

du vil forsætte dykningen i Danmark, er du 

også kvalificeret til forsætte din 

dykkeruddannelse alt efter interesse. 

 

Uddannelsesforløb: 

Undervisningen i teori, svømmehal og åben 

vand foregår hovedsagelig om søndagen over 

en periode på et par måneder efter nærmere 

aftale.  

Du låner sportsdykkerudstyret til kurset. 

 

Pris incl. medlemskab og lån af udstyr: 

Grundlæggende sportsdykkercertifikat………. 

3.500 kr. 

 

 

 

CMAS** Sportsdykkeruddannelse 

Dykkerklubben AKTIV gennemfører 

CMAS** sportsdykkeruddannelse og 

videregående for medlemmer med eget 

sportsdykkerudstyr. 

 

Eksempelvis: 

 CMAS * Sportsdykker 

 CMAS ** Sportsdykker 

 CMAS *** Sporsdykker 

 CMAS Nitrox diver 

 CMAS Mixer & Blender 

 CMAS Kompressorkursus 

 Speedbådscertifikat mv. 

Snorkeldykning - børn & unge! 
 

Havet er fyldt med spændende fisk og planter, 

dem kommer du dog ikke til, at opleve straks 

du starter på snorkeldykning i svømmehallen. 

Men du lære hurtigt at dykke under vandet med 

dykkerbriller, snorkel og svømmefødder som 

en ”fisk i vandet”. Vi træner snorkeldykning i 

svømmehallen fra september til udgangen af 

april – kravet er, at du kan svømme uden 

armvinger og bælte.  

Det sker hver fredag 2000 til 2100. 

I sommerhalvåret er vi ude og dykke i det 

rigtige vand. Det kan være fra stranden, eller vi 

sejler en tur i dykkerbåden og finder et eller 

andet godt sted at dykke. Der kan vi se fisk, 

krabber, planter, muslinger m.m. i deres rette 

element. Vi deltager også i dykkerture med 

andre klubber i området, hvor vi nogle gange 

overnatter i telt. Hver sommer deltager vi også 

i DSF’s sommerlejer, her møder vi dykkere fra 

hele Danmark samt flere af vores nabolande.  

Vi uddanner efter CMAS systemet, hvor der er 

i alt 3 niveauer henholdsvis ”Snorkeldykker 

CMAS *, ** & ***”. 

 

Derudover er der også FINNE-Svømning for 

dem, som ønsker at svømme virkelig stærkt og 

dyrke konkurrence, og FRI-Dykning for dem 

som vi dykke på et åndedræt. 

Det sker hver søndag kl. 1400 til 1500. 

Er du interesseret, så kan du møde os fredag 

aften eller søndag eftermiddag i Erritsø 

Svømmehal! 

 

 
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


