
 

Prova på-aktiviteter sommaren 2021! 
 
Under sommaren kan du prova på olika aktiviteter gratis hos oss på naturum Öresund. Förutom våra 
ordinarie sommaraktiviteter erbjuder vi, några utvalda dagar, även tillfällen att prova på SUP, kajak, 
fridykning och Seatrekking. Bokar gör du på naturumoresund.se/sommarverksamhet. 
       
Prova på SUP – Stand up Paddle, 1 juli. 
Samarbetspartner: Ribban Beach Camp.  
 
Häng med på en paddeltur längs Ribersborgsstranden i lugnt tempo och njut av havet, solen och 
vinden. För dig som är 12 år och äldre. Yngre barn kan delta tillsammans med deltagande vuxen, då 
med delad bräda. Aktiviteten leds av en erfaren instruktör. 
 

- Du får låna SUP-bräda och flytväst. 
- Medtag bekväma och snabbtorkande kläder, keps eller solhatt samt vattenflaska. 
- Aktiviteten tar ca 45 minuter. 

 
 
Prova på Seatrekking, 8 juli, 22 juli, 5 augusti. 
Samarbetspartner: H2O Diving. 
 
Seatrekking innebär att man tar sig fram längs kusten både i vattnet och på land, utrustade med 
våtdräkter, fenor, cyklop och snorkel. För dig som är 15 år och äldre, 13 – 14-åringar kan delta i 
deltagande vuxens sällskap. Aktiviteten leds av en erfaren instruktör som har med sig en vattentät 
flytande väska med allt som behövs för turen. 
 

- Du får låna våtdräkt, fenor, cyklop och snorkel. 
- Medtag badkläder, handduk och vattenflaska.  
- Aktiviteten tar ca 2,5 timmar. 

 
 
Prova på fridykning, 15 juli, 29 juli. 
Samarbetspartner: H2O Diving. 
 
Att fridyka är att uppleva undervattensvärlden på ett andetag. För dig som är 15 år och äldre, 13 – 
14-åringar kan delta i deltagande vuxens sällskap. Aktiviteten leds av en erfaren instruktör. 
 

- Du får låna våtdräkt, fenor, cyklop, snorkel och viktbälte. 
- Medtag badkläder, handduk och vattenflaska. 
- Aktiviteten tar ca 2,5 timmar.  

 
 
Prova på kajak, 12 augusti. 
Samarbetspartner: Ribban Beach Camp. 
 
Prova på att paddla kajak. I passet får du en introduktion till kajakpaddling samtidigt som du får en 
härlig naturupplevelse. För dig som är 12 år eller äldre. Yngre barn kan delta tillsammans med 
deltagande vuxen, då med delad kajak. 
 

- Du får låna kajak och flytväst. 
- Medtag bekväma och snabbtorkande kläder, keps eller solhatt samt vattenflaska.  
- Aktiviteten tar ca 45 minuter. 

 
 
Till alla aktiviteter gäller att du endast deltar helt frisk och symptomfri! Glöm inte att avboka 
tiden om du inte kan komma.  
 
Tack för visad förståelse, tillsammans minskar vi risken för smittspridning! 
 
 
 
 

       


