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VÅDT HÅR I DET NYE ÅR?
Få en frisk start på 2019 og tag i svømmehallen! Nye babysvømningshold starter i Bov
og i Rødekro - og i Tinglev kan du gå til vandgymnastik eller Bike & Board. Derudover
vil der i Tinglev Svømmehal fra uge 1 - 6 være offentligt åbent hver søndag, kl. 13-15!
I vinterferien afholdes WATER DAYS i Tinglev Svømmehal
for alle børn fra 8-15 år. Det foregår d. 12.-14. februar kl.
9-15 i samarbejde med DGI.
Læs mere om tilbud og tilmelding på aktivaabenraa.dk

ÅBEN HAL 2018 / 2019
I hver weekend siden efterårsferien har man kunne finde Åben Hal arrangementer
rundt i de kommunale haller og svømmehaller. Over 200 børn og voksne har haft
sved på panden og 10 foreninger har foreløbigt været med.
Sidder du i en forening med et familie-tilbud, eller ønsker I blot at blive mere synlige,
så er det aldrig for sent at deltage. Eksempelvis har Rødekro Tennis Klub efter at have
været med i Åben Hal startet familie-tennis op hver lørdag med 16 nye medlemmer.
Vi fortsætter i 2019 og programmet findes løbende på aktivaabenraa.dk.
Meld jer på banen som forening på 2113 4666 eller malsc@aabenraa.dk

FRIBILLET
Hold øje med din UgeAvis mellem jul
og nytår og find en fribillet til Tinglev
Svømmehal gældende i uge 1 - 6

På hjemmesiden er al information
om de kommunale haller og
svømmehaller samlet. Vi gør alt for
at optimere siden løbende, så du
kan få overblik over arrangementer i
vores haller, finde foreninger, og
tilmelde dig hold i svømmehallerne.

BOOKING
Som noget nyt er det nu muligt på
hjemmesiden selv at booke ledige
haltimer og betale med det samme!
Prøv det her!

Aktiv Aabenraa ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Følg Aktiv Aabenraa på Facebook
AKTIV Aabenraa
Skovbrynet 10 · 6230 Rødekro
T. 7376 8910 · E. aktiv@aabenraa.dk
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Vi ses i vores faciliteter i 2019. Der er plads til alle!

