
Hej på er alla glada dykare. 

 

Här kommer det lite information om anmälningar och dykvecka. 

Det kommer inte att komma ut någon faktura före dykveckan då det är så kort tid kvar.  

Fakturan kommer att skickas ut under söndagen när vi har kommit hem.  

Kostnaden är 2700:-  

I priset ingår boende, mat, båt och luft. 

Resa till och från Källviken ordnas på egen hand. 

 

När det gäller mat så vill jag, PG, omgående få reda på om det är någon som inte tål något eller 

absolut inte äter någon rätt. 

 

Det är följande personer som är bokade på dykveckan: 

 

P-G Persson  Ansvarig 

Mattias Tengbom  Kapten 

Tomas Andersson Transportera båten på vägen, dit och hem 

Lisa Palm 

Anne Larsson 

Anders Rotzén 

Carl Johansson 

Alexander Hasselgren 

Martin Andersson 

Ulrika Andersson 

Ulrika Münz 

Mattias Petterson 

 

Troligen kommer följande att vara med på fredagen: 

Erika Quist, Daniel Persson, Mikael Andersson, Adam Persson och  Marcus Karlsson 

 

Packlista. 

Dykgrejer. 

Loggbok. 

Fyllda flaskor, vi monterar ihop kompressorn först på onsdag kväll. 

Regnkläder. 

Flytväst eller motsvarande. 

Vattenflaskor (går åt en del vatten om det är fint väder). 

Galgar att hänga upp dykgrejerna i. 

Lakan o handdukar. 

Kläder och hygienartiklar. 

Termos (bra om några tar med så vi kan ha med fika ut på dagen). 

Kylväska (samma där, bra om vi har några). 

Några dyköl eller motsvarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmet ser ut enligt följande 

Onsdag 12:00 Lunch i resturangen 

       13:00 Dyk 

       16:00 Incheckning 

       17:00 Middag i Resturangen eller där vi bor. 

 

Torsdag 07:30 Frukost 

        08:30-09:00 Avgår båt i en eller två vändor för dyk 

                    Grillar ute på någon kobbe 

        17:00 Middag i Resturangen eller där vi bor. 

 

Fredag  07:30 Frukost 

        08:30 Avgår båt första vändan 

        09:00 - 09:30 Avgår båt andra vändan 

                    Grillar ute på någon kobbe 

        17:00 Middag i Resturangen eller där vi bor. 

 

Lördag  07:30 Frukost 

        09:00 Utcheckning 

        09:30 Avgår båt 

        14:00 Lunch i Resturangen 

        Därefter städning av båt, luftfyllning samt avfärd när allt är klart 

 

Vi hoppas på fint väder och en underbar vecka. 

 

Om det är några frågor så är det bara att ringa eller maila mig. 

 

P-G Persson 

Mob 0733-666052 

Mail p-g.persson@vantec.se 

 

 

 


