
Dykkerklubben Vandhundene       
i åbent hav 

 
Vandhundene har i årevis haft ”grej”base i Odder; men basen er nu 

flyttet til Hou. Det betyder at alt materiale til ”åbent hav”dykning 

nu befinder sig på Hou Lystbådehavn. 

Klubbens store aluminiumsbåd ”Vandhunden” ligger permanent i 

vandet, medens gummibåden ”Gummianden” ligger i et af havnens 
små røde klubskure sammen med det øvrige materiel. 

Juniordykkerne som har trænet hele vinteren dykker nu i 

sommerhalvåret i ”åbent hav”. De samles alle hver mandag kl. 

17.30 ved klubskuret. Her fortæller juniortræner/-instruktør ”onkel 

Jack” hvor dagens dyk skal foregå. Efterfølgende klargøres udstyr 



før der køres mod dykkerstedet, såfremt der ikke er tale om dyk 

ved molearmene i Hou eller umiddelbart i nærheden heraf. 

Dykning kræver træning i svømmehal og certificering før der gives 

adgang til det åbne hav, og ikke mindst forældreinvolvering er 

nødvendig. Derfor er det også glædeligt at mange forældre møder 

frem med deres ”juniorer” når der skal dykkes, ja – enkelte 
forældre bliver så interesseret at de selv har trænet i vinterhalvåret 

og nu dykker sammen med deres ”poder”. 

Juniordykning foregår i dykkerdragt med brille, snorkel og 

svømmefødder, også kaldet ”ABC-udstyr”. 

NYE MEDLEMMER: 

Klubben optager meget gerne nye medlemmer. Juniorafdelingen er 

i god gænge; men vi mangler ”voksne flaskedykkere”. 

Er du interesseret – junior eller senior – mød frem på Hou 

Lystbådehavn en mandag kl. 17.30 og få en snak med os om 

kommende sæson i svømmehal, eller – hvis du allerede er 

certificeret…..kom og vær med…….”-der er altid fred og ro på 

bunden” som formanden, Sonny Moric, udtaler. 

Alternativt kan du kigge på vores hjemmeside www.vandhund.dk 

eller du kan finde os på facebook med aktuel orientering. 

HUSK…..du er altid velkommen som VANDHUND. 

Denne artikel er frit formuleret efter samtale med 

dykkerklubsmedlemmer på træningsaftenen, mandag  16. juni og 
alle billeder er fra samme aften. 
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