Fridykarläger Kullaberg 2018
Den 17-19 augusti är det äntligen dags för fridykarläger på natursköna Kullaberg.
The Frogs, Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen, Ystad Dyksällskap Nautilus
och Active Divers samarbetar för att göra detta till en riktig succé!
Räkna med en härlig helg med fridykning och massor med roliga aktiviteter!
Mellan dyken umgås vi, äter gott och sover på
Björkerödsgården som ligger mitt i Kullabergs
fina natur.
Bastu, dusch och WC finns. Vi hjälps åt att ta
hand om diverse sysslor.
Lägret blir gratis för alla deltagare.
Ni som kommer får boende fredag
eftermiddag till och med söndag lunch och
mat lördag morgon till söndag lunch.

Föräldrar får väldigt gärna vara med under
helgen. Vi kommer främst behöva hjälp med
transporter, men även en del andra sysslor. Vi tar
tacksamt emot den hjälp vi kan få.

Du som vill följa med meddelar först din
klubbrepresentant och anmäler dig därefter
till Charlotte Ovesson, covesson@gmail.com.
Anmälan till Charlotte via epost ska innehålla
namn, telefonnummer, information om
eventuella allergier eller om vegetarisk/
vegansk mat önskas samt vilken klubb du eller
ni är medlemmar i.

Klubbrepresentanter:
The Frogs: Charlotte Ovesson, 0708-311439
HSDK Delfinen: Esmeralda Leo, 0766-120790
YDS Nautilus: Niclas Ember, 0735-952880
Active Divers, Mats Mårtensson, 0702-981350
När du pratar med din klubbrepresentant går ni
genom så att det finns utrustning du kan låna om
du inte har egen, och andra små detaljer.

Se mer på www.hsdkdelfinen.se/fridykarlager/

Vi kommer försöka samåka till Kullaberg
och detta planeras i detalj när vi vet vem som
anmält sig.
Deltagare är välkomna att anlända från kl 15:00
på fredagen. Vägbeskrivning hittar ni på
http://www.hsdkdelfinen.se/fridykarlager/
Eftersom deltagarna anländer på olika tider
under ankomstdagen så ber vi de som vill äta
på fredag kväll att ta med egen mat. Vi ser till
att grillen är varm, och det finns enklare kokoch stekmöjligheter.
Vi kommer ha en samling och genomgång vid
18:00 på fredagen. Om ni anländer senare så
vänligen meddela det!
Sovplats kommer bestämmas på förhand av
arrangörerna. Om du önskar sova med någon
speciell så ange detta vid anmälan. För övriga
detaljer om boende, sängar, luftmadrasser,
sänglinne och en massa annat titta in på
http://www.hsdkdelfinen.se/fridykarlager/ så
att du inte missar något viktigt. Sidan kommer
uppdateras efterhand.
Om intresset blir så stort att det blir ont om
sovplatser kommer fridykande medlemmar ha
företräde framför andra.
Vid avanmälan mindre än fyra veckor innan
lägret eller om man hoppar av utan att meddela
detta kostar det 200 kronor per person som inte
kommer.
Summering av information som önskas i
anmälan:
Namn, telefonnummer, mat- eller allergiinfo,
dykklubb, om du vill sova med någon speciell,
om ni anländer senare än 18:00 på fredagen.

Nedanför ser ni lite grovt vad vi har planerat för helgen.
Detta kan komma att ändra sig på grund av väder eller
andra omständigheter. Vi kommer stoppa in olika roliga
saker mellan aktiviteterna.
Fredag
15:00 Gäster anländer från denna tid och framåt
18:00 Samling med genomgång
18:30 Kvällsmat
19:30 Tipsrunda
Senare på kvällen, fria aktiviteter och sedan sovdags
Lördag
08:00 Frukost
10:00 Dyk nummer 1
12:00 Lunch vid kullens fyr
13:00 Besök på Naturum
15:00 Dyk nummer 2
17:00 Åter på Björkerödsgården
18:00 Kvällsmat
19:00 Förhoppningsvis någon kul föreläsning
19:30 Fria aktiviteter, tävlingar och annat skoj, sovdags
Söndag
08:00 Frukost
09:00 Städning och sammanpackning av allt
11:00 Dyk nummer 3
11:00 Åka gummiring efter båt om vädret tillåter
13:00 Lunch
14:00 Avslut och hemfärd
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