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Fridykarläger Ramsvik 3-6 Juni 2016  

(UPPDATERAD 12/4) 

Efter en säsong med massor av dykträning och de pengar vi får in från strandstädningen, åker vi nu 

med klubben till Västkusten.  

Klubben kommer att arrangera ett fridykarläger på Ramsviks camping, Hunnebostrand 

http://www.ramsvik.nu/ 

Ramsvik ligger längst ute vid 

havsbandet, ca 10km N om 

Smögen. Vi kommer att bo i stugor 

(4-6 pers/stuga). Det finns jättefina 

dykvatten runt om med massor 

med grejer att upptäcka. 

Vi kommer att dyka med våtdräkt 

och viktbälte. Saknar du egen dräkt 

så har vi lite dräkter i klubben att låna (först till kvarn…), men du måste ha fixat detta innan lägret. 

Kontakta Alexander Linderos 076 – 256 77 26 om du vill låna dräkt. 

Ett krav för att få följa med är att ha fridykarkunskaper motsvarande Fridykare Steg-1 samt att ha 

fridykt med våtdräkt tidigare och visat att du behärskar detta. 

Resan fram och tillbaka sker med buss och vi åker fredag kväll 3 juni och kommer tillbaka måndag 

kväll 6 juni (närmare tider meddelas senare) 

Lägeravgift 750:- 

I lägeravgiften ingår resa, mat o logi, lån av våtdräkt (för de som inte har) mm 

Preliminäranmälan till lägret gör du per mail: info.hsdk@gmail.com eller klubbens Facebook. 

Definitivanmälan görs genom att betala lägeravgiften till klubbens konto:  PG 79 16 04-2 senast 15/5 

Märk inbetalningen med ditt namn & Ramsvik 2016 

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

meddela detta i god tid innan. 

Utrustningslista och infobrev kommer att mailas ut till alla som anmält sig till lägret.  

Har du några frågor – maila gärna eller ring: Mikko Laulumaa,  072 – 204 36 33 
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