Skapad 2013-05-13

GÖTENE DYKARKLUBB
INBJUDAN TILL GDK:S ÅRLIGA
”DYKVECKA”. ONSDAG 24 JULI TILL
LÖRDAG 27 JULI, VECKA 30.
Nu är det dags att boka in sommarens händelse, GDK:s Dykvecka.
Dykveckan tillbringas i år på en ny plats. Vi åker till Smögen och Scorpius Dykcenter.
Alla dykare med cert är välkomna, 1-stjärniga till Tech-dykare.
Vi samlas 08.00 vid Volvo (Lidbil) i Lidköping för samåkning till Smögen.
När vi kommer fram så lägger vi i båten, om den inte redan ligger i. Vi gör 2 dyk den
här dagen med paus för lunch mellan dyken.
Tanken för dessa dagar är att vi har skoj, vi umgås och att vi gör 2 dyk per dag. Antal
dyk beror självklart på vädret samt vad vi känner för. Även lördagen planerar vi 2 dyk
men då efter att vi städat och packat ur våra rum. Det blir ca 8 dyk beroende på vad
respektive dykare känner för, dag som natt.
Dykveckan kostar ca 2800 kr per dykare. I priset ingår boende (plats i flerbäddsrum
med vandrarhemsstandard) frukost, lunch, fika, luft och båt (inkl. bränsle). Vi tar med
klubbens båt. Kompressor och luftfyllning sköter Scorpius.
Maten på kvällen ingår inte men tanken är att vi antingen går ut och äter, tar hem en
pizza eller kanske grillar. Fritt att komma med förslag.
Resa till och från Smögen tillkommer. Kostnad för Zita-båten till och från Smögen
tillkommer också, 30 kr kostar en enkelbiljett för vuxen. De går var 30:e minut till och
från Smögen eller Kungshamn.
Vår båt tar max 12 dykare inkl. båtförare, därför har vi bokat 12 platser på Scorpius.
Först till kvarn gäller vid anmälan. Eventuellt kommer vi att göra som i fjol att vi har
en dag, förslagsvis fredagen, då fler kan åka med.
Det innebär att vi får åka dubbla vändor med båten.
Maila anmalan@gotenedyk.se senast fredag 31 maj för
bindande anmälan. Vid anmälan ange eventuella
matallergier och om du vill komma enstaka dag, i så fall
vilken dag. Efter anmälan får du inom en snar framtid en
faktura på 1000 kr som handpeng på bokningen.
Frågor och funderingar?
Kontakta PG 0733-66 60 52 eller maila
anmalan@gotenedyk.se

Vi kommer att hålla till här: http://www.scorpius.se/
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Ickedykare
Det finns möjlighet för ickedykare att bo med oss på Scorpius, i mån av plats. Vår
dykbåt är i första hand avsedd för dykare. Skulle inte båten vara full så kan
ickedykare få plats, dykare och båtförare har förtur.
Maila anmalan@gotenedyk.se för mer info angående detta.

Packlista
• Dykgrejer.
• Cert.
• Loggbok.
• Fyllda flaskor, vi dyker direkt när vi kommer ner och fyller luft först på kvällen.
• Badkläder, både för dagen och för kvällens eventuella bastubad.
• Regnkläder.
• Plastsäck eller likvärdig att ha kläder i så de håller sig torra under dykdagen.
• Flytväst eller motsvarande.
• Vattenflaskor (går åt en del vatten om det är fint väder).
• Flaska att ha med varmt vatten i till våtdräkten, om kall väderlek råder.
• Galgar att hänga upp dykgrejerna i.
• Lakan (täcke och kudde finns).
• Handdukar, en för salta bad på dagen och en för kvällsduschen.
• Kläder.
• Hygienartiklar.
• Solskyddsprodukter – solglasögon, mössa, solskyddsfaktor.
• 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.
Övrigt
Vi kommer att ta med grill så att vi kan grilla hamburgare, korv eller liknande på
lunchen. Frukost, lunch och fika kommer vi att handla på plats. Några i gruppen
kommer att få det som uppdrag att fixa detta. Vi brukar även ha med en
perkolatorbryggare för att få varmt kaffe som håller värmen hela dagen.
Kika in på Scorpius hemsida för mer info angående boendet. http://www.scorpius.se/
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