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Lägerbrev  

Fridykarläger 3-6 juni 2016 Ramsvik 

Fredag 3 juni åker vi med klubben till Västkusten, 

Ramsviks Camping. Ramsvik ligger ca 10km N om 

Smögen, Bohuslän. 

Vi kommer att åka buss gemensamt fram och tillbaka 

Samling sker vid Torvalla parkering fredag 3 juni 15:45, 

bussen går 16:00. Bilen kan parkeras på Torvalla 

parkering under helgen. Vi räknar med att vara tillbaka 

på måndag 6 juni ca kl 21:00 

Vi kommer att bo i camping-stugor (3-4 pers/stuga), 

sova i sängar. Däremot måste man själv ta med lakan 

att bädda med. 

Under lägret kommer vi 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 i god tid innan lägret.  

Dräktutprovning kommer att ske på söndag 15 maj kl 18 resp 19 i Torvalla. Kan du inte komma den 

15 maj – kontakta Alexander Linderos 076 – 256 77 26 om du vill låna dräkt. 

Utrustning – se utrustningslista (sid 2) 

Lägeravgiften 750:- skall vara inbetald till klubbens konto  PG 79 16 04-2 senast 15 maj 2016.  

I lägeravgiften ingår mat o logi, resa, lån av våtdräkt samt lägertröja  mm. Dock inte middag på dit- 

och hemresedagen. 

Maila till klubben vilken storlek på lägertröja du vill ha (4/6, 8/10, 12/14, S, M, L, XL, 2-5XL)  

Måttabell finns på http://www.tshirt.nu/sv/t-shirt-med-eget-tryck/?category_id=15138986421f24 

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

meddela detta i god tid innan lägret. 

Det finns en kiosk på campingen, så lite fickpengar är bra att ha med sig + pengar till middagen på 

dit- och hemvägen då vi stannar till vid någon vägkrog (totalt 300 kr) 

Lägertelefoner: Mikko 072-204 36 33, Emil 076-566 92 39, Alexander 076-256 77 26,  

Elin 072-541 65 42, Nathalie 070-289 85 17 

http://www.tshirt.nu/sv/t-shirt-med-eget-tryck/?category_id=15138986421f24


   

Haninge Sportdykarklubb  -  co/ Laulumaa  -  Backvägen 26  -  137 57  TUNGELSTA 
org nr 802460-6165  -  PG 79 16 04 – 2  -   www.hsdk.org  -  info.hsdk@gmail.com 

Utrustningslista Fridykarläger 

3 T-shirt 

1 Shorts 

2 Byxor 

4 Underkläder 

4 Strumpor 

2 Varm tröja 

1 Vindtät jacka 

1 Fritidsskor 

1 Stövlar 

1 Regnkläder 

1 Mössa/keps 

1 Vantar/handskar 

Sängkläder (lakan, påslakan, örngott/kudde) alt sovsäck 

Tandborste, toalettartiklar, solkräm, myggmedel 

Ficklampa + extra batterier 

Mobil (inkl laddare) + ev kamera 

Fickpengar 

Lilla utrustningen (Fenor, cyklop, snorkel) Obs! att fenorna skall passa dina boots/sockor 

Badkläder 

Handduk, 1 stor + 1 liten 

Våtdräkt inkl huva, handskar, boots 

Viktbälte med 2kg extra vikt pga salt vatten 

*Dyklampa + extra batterier 

*Dykkniv, *kompass och övrig *extrautrustning   *=om du har 


