Skapad 2013-07-19

GÖTENE DYKARKLUBB
INFORMATION OM GDK:S ÅRLIGA
”DYKVECKA”. ONSDAG 24 JULI TILL
LÖRDAG 27 JULI, VECKA 30.
Här kommer lite information ang. dykveckan som är nästa vecka. Mailas även.
Packa dykgrejer samt land/boende grejer var för sig. Läs mer nedan under packning.
P-G kommer att finnas på plats på Scorpius redan på tisdagskväll för förberedelser
med båt mm. Andreas och Ulrika kommer att campa med sina familjer så de kommer
inte att bo på Scorpius.
För samordning av resa ner till Smögen kontakta Jenny.
Samling Volvo Lidköping 07.40 för avfärd kl 08:00. Ankomst ca 10:00 vid båtrampen i
Smögen. Enligt ”Eniro ” Körsträcka:144,7 km Körtid ca:2 tim 3 min.
För de som ej hittar till båtrampen se vägbeskrivning nedan:
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Packning.
Vi kommer att stanna till på Scorpius på väg ut för att lasta av de grejer som inte
behövs under dagen. På så vis får vi mindre med grejer i båten (mer plats till
dykgrejer) och vi slipper få våta lakan mm om havet svallar.
Packlista
•
Dykgrejer. (Parlina gäller för alla 1* dykare)
•
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.
Övrig info:
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 lördagen, då fler kan åka med.
Det innebär att vi får åka dubbla vändor med båten.
När det gäller dykplatser och antal dyk så får vi ta det
efter er deltagares önskemål och vad vädret tillåter.
Alla 1* dykare dyker med parlina. Endast om båda
parkamraterna är 2* eller mer så kan dyk utan parlina
ske under denna vecka.
Väderprognosen ser kanon ut i dagsläget verkar det bli
Sol 18 grader 4-6 m/s. Vi får hoppas att prognosen står
sig.
Vi kommer att hålla till här: http://www.scorpius.se/
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Dagsplanering för veckan:
Onsdag
Frukost
Ordnar var och en
Lunch
Grillad kyckling i tortillabröd med sallad och grönsaker
Middag
Ingår ej. Ha med pengar till middag. Vi åker troligtvis över till Smögen
eller Kungshamn och äter.
Torsdag
Frukost
Lunch
Middag

Fredag
Frukost
Lunch
Middag

Lördag
Frukost

Lunch
Middag

Gemensam tillagning av ägg, gröt, fil, bröd, kaffe, te, juice, pålägg mm.
Packar även dagens fika och lunch
Grillad hamburgare med bröd
Ingår ej. Ha med pengar till middag. Vi åker troligtvis över till Smögen
eller Kungshamn och äter.

Gemensam tillagning av ägg, gröt, fil, bröd, kaffe, te, juice, pålägg mm.
Packar även dagens fika och lunch
Grillad korv med bröd
Ingår ej. Ha med pengar till middag. Vi åker troligtvis över till Smögen
eller Kungshamn och äter.

Gemensam tillagning av ägg, gröt, fil, bröd, kaffe, te, juice, pålägg mm.
Packar även dagens fika och lunch
Packar ihop våra prylar för transport och lagring i våra bilar under dagen.
Kommer vi överens om på plats.
Stannar vi till någonstans på vägen hem.
Båten skall tas upp och lastas ur.

Följande personer kommer att vara med, alla dagar om ej annat anges.
P-G Persson
Kontaktperson/Dykledare/ Båtförare
Anne Larsson
Dykledare/ Båtförare
Jenny Söderlund
Dykledare/Samordnare nerresa/ Båtförare
Mattias Tengbom
Båtförare
Andreas Flygare
Torsdag och fredag
Mikael Andersson
Kommer ev. endast onsdag
Ulrika Andersson
Erika Quist
Mårten Sieverthson
Edwin Kajavo
Anders Rotzén
Stefan Sieverthson
Lisa Palm
Jag hoppas att alla kommer att trivas.
Med vänliga hälsningar
P-G Persson
Kassör Götene Dykarklubb
Mobil 0733 -666052
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