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Hej alla glada medlemm
Här kommer årets första och enda 
Många spännande saker kommer att ske under året, förutom de som nämns 
nedan. Håll utkik på hemsidan, mailen
 
Mail-utskick 
Vi skickar ut ett antal mail per år med information till dig som medlem. 
Mailen innehåller information om t.ex. kurser, utfärder, olika evenemang.
Vill du ha aktuell information via mail? 
Maila webmaster@gotenedyk.se
Får du mail från klubbinfo@gotenedyk.se
 
Årsmöte med efterföljande årsfest, lördag den 9 mars kl
Alla medlemmar är hjärtligt 
Den här gången hålls årsmötet i 
Mötet startar kl 18.00. Årsmötet är 
 
Årsfesten startar efter årsmötet. 
Vi kommer att ordna mat och dryck till självkostnadspris. 
Mer information om mat, priser mm. Se hemsidan 
 
Anmäl dig via mail till anmalan@gotenedyk.se
Anmälan till årsfesten är giltig först när inbetalning skett
bankgiro: 863-0030. Ange Årsfest 
Som vanligt vid anmälan via mail 
både på årsmötet och på årsfesten
 
Fridykningen startar för
Vi håller till i Götene badhus, Västerbybadet.
Fridykarutbildningen är en del av klubbverksamheten.
som vill öka sin vattenvana och vill lära sig "snorkla".
Som fridykare använder du snorkel, cyklop och simfenor, som utrustning.
Fridykningen är för alla oavsett ålder. 
Kostnad = medlemsavgift.
 
Frågor och funderingar? 
Kontakta Göran på tel 0731
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medlemmar i Götene dykarklubb! 
och enda medlemsutskick i pappersform
kommer att ske under året, förutom de som nämns 

åll utkik på hemsidan, mailen eller på Facebook. 

Vi skickar ut ett antal mail per år med information till dig som medlem. 
information om t.ex. kurser, utfärder, olika evenemang.

Vill du ha aktuell information via mail?  
webmaster@gotenedyk.se, ange namn, mailadress och telefonnummer.

klubbinfo@gotenedyk.se, då behöver du inte anmäla dig igen.

med efterföljande årsfest, lördag den 9 mars kl. 18.00.
hjärtligt välkomna på årsmötet.  

ången hålls årsmötet i klubblokalen, Lidköpingsvägen 31, Götene
Årsmötet är kostnadsfritt. Anmälan, se nedan

Årsfesten startar efter årsmötet. Även här är alla medlemmar välkomna.
Vi kommer att ordna mat och dryck till självkostnadspris.  
Mer information om mat, priser mm. Se hemsidan under januari.

anmalan@gotenedyk.se senast den 15 februari.
r giltig först när inbetalning skett till klubbens 

Ange Årsfest samt ditt namn vid inbetalning.
via mail ange vem du är som kommer, om du kommer 

både på årsmötet och på årsfesten samt ev. matallergier. 

Fridykningen startar för våren den 7 januari kl. 19.00. 
Vi håller till i Götene badhus, Västerbybadet. Var måndag mellan 19.00
Fridykarutbildningen är en del av klubbverksamheten. Utbildningen riktar till den 
som vill öka sin vattenvana och vill lära sig "snorkla".  

ykare använder du snorkel, cyklop och simfenor, som utrustning.
Fridykningen är för alla oavsett ålder. Kravet vi har, är att man är 
Kostnad = medlemsavgift. 

Kontakta Göran på tel 0731-80 09 25 eller Sara tel: 0768-18 47 08.
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i pappersform. 
kommer att ske under året, förutom de som nämns 

Vi skickar ut ett antal mail per år med information till dig som medlem.  
information om t.ex. kurser, utfärder, olika evenemang. 

, ange namn, mailadress och telefonnummer. 
behöver du inte anmäla dig igen. 

18.00. 

Lidköpingsvägen 31, Götene.  
, se nedan 

Även här är alla medlemmar välkomna. 

januari. 

februari. 
till klubbens  

amn vid inbetalning. 
, om du kommer 

Var måndag mellan 19.00-20.00 
Utbildningen riktar till den 

ykare använder du snorkel, cyklop och simfenor, som utrustning. 
Kravet vi har, är att man är simkunnig. 

18 47 08. 
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Medlemsavgift 
Medlemsavgifterna för 2013 är enligt följande: 
– Senior: 450kr.  
– Junior: 250kr. 
 
Medlemsavgift betalas med bifogat inbetalningskort, sista inbetalningsdag se avi.  
Ska du dyka under januari? Betala in så snabbt som möjligt. Försäkringen gäller 
inte förrän medlemsavgiften är betald. 
Vid betalning: ange fakturanr, namn, personnummer 10 siffror samt mail-adress. 
Maila även den informationen till P-G Persson (kassor@gotenedyk.se), så vi får 
rätt i våra medlemslistor. Särskilt viktigt om du har nya adresser. 
Om du går den enstjärniga utbildningen, den som startar i januari, så ingår 
medlemsavgift för 2013 i kursavgiften. 
 
Badhustider. 
Extra tider, fritt för alla medlemmar att utnyttja (tänk på att inte dyka ensam): 
Söndag 20 januari: 10.00–11.30 
Söndag 24 februari: 10.00–11.30 
Söndag 24 mars: 10.00–11.30 
Söndag 21 april 10.00–11.30 
 
Kurser (bassängtid): 
Fridykning måndagar 19:00-20:00 
Nybörjarkurs dykning måndagar 20:00-22:00 
 
Måndag 29/4 är den sista bokade måndagen för våren. 
 
Fyllningspriser 2013. 
Medlem: 80 kr. Icke medlem: 100 kr. Luftkort 2013: 500 kr. 
Vill du köpa luftkort? Sätt in 500 kr på klubbens bankgiro 863-0030.  
Märk inbetalningen med Luftkort, namn, adress och telefon nr.  
Maila även den informationen till P-G Persson (kassor@gotenedyk.se). 
Det kommer att finnas en förteckning över de som köpt luftkort i klubblokalen. 
 
Övrigt. 
Luftjour, båtpriser, fyllningspriser, dykkalender och utrustningshyra mm. 
Se vår hemsida www.gotenedyk.se den uppdateras kontinuerligt. 
 
Vi ser fram emot ett spännande och roligt 2013! 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen i Götene Dykarklubb 
 
 


