
  

ENKELTBILLET: Vandhuset, Fitness eller hold 
Voksen, 25-64 år   60 kr. 
Ung, 16-24 år   48 kr. 
Pensionist, 65+ år   48 kr. 
Barn, 4-15 år   32 kr. 
Barn, 0-3 år   Gratis 
 
Bad inkl. Sauna   30 kr. 
Leje af lille håndklæde  10 kr. 
 
Grupperabat på 20% ved 1-2 voksne med 2-5 børn 
Af hensyn til hygiejnen SKAL blebørn være iført svømmeble OG badebukser 
med lange ben, når man er i bassinerne. 
Begge dele kan købes i receptionen. 
 

 

 

 

10-TURSKORT: Vandhuset, Fitness, holdtræning  
eller badminton/bordtennis 
Voksen, 25-64 år   450 kr. 
Ung, 16-24 år   350 kr. 
Pensionist, 65+ år   350 kr. 
Barn, 4-15 år   225 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

Priser 
 



 
 
 
 
  

MÅNEDSABONNEMENT OG ÅRSKORT:  Svøm, Fitness eller Combi 
 
Svøm 
Fri adgang til Vandhuset i offentlig åbningstid samt fri træning på  
AquaFit og AquaPunkt. 
 
Svøm-månedsabonnement, pris pr. måned 
Voksen, 25-64 år   250 kr. 
Ung, 16-24 år   220 kr. 
Pensionist, 65+ år   220 kr. 
Barn, 4-15 år   170 kr. 
 
Svøm-årskort, pris for et år 
Voksen, 25-64 år   2.600 kr. 
Ung, 16-24 år   2.100 kr. 
Pensionist, 65+ år   2.100 kr. 
Barn, 4-15 år   1.700 kr. 
 
 
Fitness 
Fri adgang til Fitnesscenteret i offentlig åbningstid samt  
fri træning på CrossGym. 
 
Svøm-månedsabonnement, pris pr. måned 
Voksen, 25-64 år   250 kr. 
Ung, 16-24 år   220 kr. 
Pensionist, 65+ år   220 kr. 
Barn, 4-15 år   170 kr. 
 
Svøm-årskort, pris for et år 
Voksen, 25-64 år   2.600 kr. 
Ung, 16-24 år   2.100 kr. 
Pensionist, 65+ år   2.100 kr. 
Barn, 4-15 år   1.700 kr. 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
Combi 
Fri adgang til Vandhuset og Fitnesscenteret i offentlig åbningstid samt fri 
træning AquaFit, AquaPunkt og CrossGym. 
 
Combi-månedsabonnement, pris pr. måned 
Voksen, 25-64 år   400 kr. 
Ung, 16-24 år   340 kr. 
Pensionist, 65+ år   340 kr. 
Barn, 4-15 år   240 kr. 
 
Combi-årskort, pris for et år 
Voksen, 25-64 år   3.800 kr. 
Ung, 16-24 år   3.000 kr. 
Pensionist, 65+ år   3.000 kr. 
Barn, 4-15 år   2.400 kr. 
 
Ved køb af 10-turskort, månedsabonnement og årskort skal man oprettes personligt i vores system. Dette 
kan man selv gøre online ved at trykke på knappen "Tilmeld" i toppen af siden. Man kan også møde i vores 
reception - medbring gerne sygesikringskort, som vi så blot scanner. Herefter modtager man et personligt 
armbånd, hvor ens køb lægges ind på. ARMBÅNDET KOSTER 50 KR. OG ER ET ENGANGSBELØB. 
Pas godt på det - mister du det, skal du købe et nyt. 
 
10-turskort, månedsabbonement eller årskort? 
Ved 3. klip har man allerede sparet penge i forhold til enkeltbillet (excl. 50 kr. for armbånd). 
Kommer man minimum seks gange i Vandhuset/Fitness om måneden kan et månedsabonnement 
svare sig (excl. 50 kr. for armbånd). 
 
Særligt ved 10-turskort: 
Man kan tage flere personer i samme kategori med ind på sit klippekort og man må gerne  
låne sit armbånd ud til personer i samme alderskategori. 
Dette gælder IKKE ved månedsabonnement og årskort - disse er personlige. 
 
Holdtræninger: 
Tilmelding til LandHold og VandHold kræver køb af 10-turskort, undtagen  
AquaFit, AquaPunkt og CrossGym. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


