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Fridykarläger 11-13 Augusti 2017 

Efter en vår med massor av dykträning, strandstädning och dykning i medelhavet har vi ytterligare en 

höjdpunkt – Dykläger på Adamsskär.  

Adamsskär, som klubben fått låna av 

Västerhaninge Sjöscoutkår, är en fd militärö 

som ligger i Horsfjärden, ca 20 min båtväg från 

Östnora. Vi kommer att bo i tält och sova i 

sovsäck och liggunderlag . Det finns jättefina 

dykvatten runt ön med massor med grejer att 

upptäcka. 

Vi kommer att dyka med våtdräkt – har du 

egen så tar du med den, annars får du låna av 

klubben. En stor fördel är att ha testat dykning 

med våtdräkt bla under strandstädningen tidigare under säsongen. En stor del av programmet 

kommer att ges åt att förvärva Utomhuscertifikat Fridykning. 

Samling sker vid Jolleseglarnas/Scouternas stuga i Östnora, fredag 11 augusti kl. 15:45, varefter vi 

åker ut till ön gemensamt med båt kl 16:00. Väl framme vid ön kommer vi att dyka, bada, segla och 

ha jätteskoj. 

Vi räknar med att vara tillbaka till Östnora söndag 13 Augusti ca kl. 15:00 

Lägeravgift 500:- 

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

Preliminäranmälan till lägret gör du per mail: info@hsdk.org  

Definitivanmälan görs genom att betala lägeravgiften till klubbens konto:  PG 79 16 04-2 senast 31/7 

Märk inbetalningen med ditt namn & Läger 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. Det kommer 

även att finnas på hemsidan. 

Vi ses på Adamsskär 

Dykhälsningar // Mikko  072 – 204 36 33, 0700 – 49 35 31 
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