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Nord-Als Svømmeklub lancerer et vinterferie tilbud til alle vandglade børn  

I skolernes efterårsferie, tilbyder Nord-Als Svømmeklub nogle rigtig VANDvittige dage, for børn 
og unge i alderen 7-12 år. Dette har vi før haft kæmpe succes med, og gentager dette igen i år.  
 
REMA 1000 AquaCamp, som tilbuddet hedder, forløber over tre hverdage i tidsrummet 10.00 – 
14.00. I Nord-Als Svømmeklub har man valgt at afholde REMA 1000 AquaCamp mandag, tirsdag 
og onsdag kl. 10.00 - 14.00 i uge 7  
 
Fokus på både leg og livredning  
De tre dage er fyldt ud med masser af aktiviteter både på land, som i vand.  
Udover at svømme, dykke, lære udspring og mange andre sjove vandaktiviteter, bliver der sat 
fokus på livredning, førstehjælp og sikre baderåd.  
På landjorden bliver der også rig lejlighed til at prøve forskellige aktiviteter. F.eks. skal der øves 
Livredder førstehjælp.  
 
Tre kulørte dage sammen med nye venner  
Nord-Als Svømmeklub er glad for at kunne tilbyde REMA 1000 AquaCamp, hvor der bliver 
mulighed for at opleve en bred vifte af både kendte og anderledes vandaktiviteter.  
 
Nord-Als Svømmeklub ser flere gode grunde til at tilbyde børn tre dages REMA 1000 AquaCamp:  
- Vi håber, at flest mulige forældre vil tage tilbuddet til sig og dermed give deres børn muligheden 
for at få en unik oplevelse af vandets mange facetter. Samtidig er det så også et godt tilbud til de 
børn, som måske ellers går en efterårsferie i møde, uden udsigt til at have noget at tage sig til.  
 
På REMA 1000 AquaCamp’en fylder vi aktiv kulør på, og skaber samtidig rammerne for nye 
venskaber. 
 
REMA 1000 AquaCamp ledes af nogle af klubbens uddannede instruktører og livreddere. For 
mere information kan Thomas Evald kontaktes på telefon:  
 
Nord-Als Svømmeklub afholder REMA 1000 AquaCamp i samarbejde med Dansk Svømmeunion, 
der har udviklet konceptet takket være støtte fra REMA1000 og Trygfonden.  
 

http://www.nord-als.dk/
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Praktisk info 
 

Eventet finder sted i Nord-Als Idrætscenter som ligger på Stadionvej 1, 6430 Nordborg 
 
Du skal medbringe  

• Badetøj – Også gerne svømmebriller, hvis du har.  

• Madpakke  

• Udendørstøj til om tirsdagen  
 
Tlf. nr. til klubben: 21646766  
 
Pris 350kr.  
 

Tilmelding sker på:  
www.nord-als.dk Klik på Event i topmenuen. Vælg AquaCamp – Eller 
klik på tilmeld under AquaCamp på forsiden  
Program: 

 Mandag Tirsdag Onsdag 

10.00-
11.30 

Introduktion, 
Navnelege 

Livredder Førstehjælp  Tema 

11.30-
12.00 

Frokost  Frokost  Frokost  

12.00-
12.15 

Omklædning Omklædning  Omklædning 

12.15-
14.00 

Svømmehal Svømmehal  Svømmehal 

 

Hilsen 
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