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Lägerbrev (uppdaterad) 

Fridykarläger 10-12 Augusti, St Adamsskär 

Det börjar dra ihop sig till årets fridykarläger 

på St Adamsskär, ligger i Horsfjärden, ca 20 

min båtväg från Östnora. Vi kommer att bo i 

tält och sova i sovsäck på liggunderlag. 

 Det finns jättefina dykvatten runt ön med 

massor med grejer att upptäcka. 

Klubben kommer att hålla med våtdräkter till 

de lägerdeltagare som saknar det, däremot tar 

du själv med dig lilla utrustningen (fenor, 

cyklop o snorkel). 

Samling sker vid Östnora Jolleseglarnas/ Scouternas hus, fredag 10 augusti kl. 08:45, varefter vi 

åker ut till ön gemensamt med båt kl 09:00. Väl framme vid ön kommer vi att dyka, bada, segla och 

ha jätteskoj. 

Vi räknar med att vara tillbaka till Östnora söndag 12 Augusti kl. 15:00 

Lägeravgiften 500:- skall vara inbetald till klubbens konto  PG 79 16 04-2. Om du ska med och inte 

betalt ännu – gör detta omgående samt maila in din anmälan till mikko.laulumaa@home.se 

I lägeravgiften ingår mat o logi, lån av våtdräkt samt båtresa mm 

Om du har några allergier, tar mediciner eller något annat väsentligt som vi behöver veta måste du 

meddela detta i god tid innan lägret. 

Fickpengar behövs inte, men gärna lite lördagsgodis. 

Lägertelefoner: Mikko 0730 – 22 20 29, Niklas 070 –569 69 58, Kristoffer 073 – 707 50 33 

Vi ses på Adamsskär 
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Utrustningslista Fridykarläger 

 

T-shirt 

Underkläder 

Strumpor 

Varm tröja 

Extra ombyte 

Fritidsskor 

Stövlar 

Regnkläder 

Sovsäck 

Liggunderlag 

Kudde 

Tandborste och toalettartiklar 

 

Lilla utrustningen (Fenor, cyklop, snorkel) 

Badkläder 

Handduk 

Våtdräkt 

Dyklampa 

Kamera 

Mobil (fulladdad) 

Flytväst 

 

 


