
JUNIORDYKARNAS 
SMÖGENLÄGER 5-6 SEPTEMBER 2015

Hej och välkommen till Juniordykarnas Smögenläger 2015 ,som i år är förkortad till en natt på 
Makrillvikens vardrarhem i Smögen. Vi träffas på lördag morgon den 5 september och lägret 
avslutas kl 15:00 på söndagen den 6 september. 

- Anmälan till görs via länk på Juniordykarnas hemsida.
- Lägeravgiften är  250 kr för barn upp till 12 år och 500 kr för vuxna. I avgiften ingår boende         
  samt mat enligt programmet. Anmälan är bindande.
- Avgiften betalas in senast den 30 juni på  juniordykarnas bankgiro: 5896-7951. 
- Behöver du låna utrustning? Ring Stig i god tid innan lägret: 0709-392162
- Meddela i anmälan om du är vegetarian eller är i behov av annan specialkost, samt om du har                
   några medicinska omständigheter som är bra för ledarna att veta om. 
- Behöver du skjuts eller har plats över i bilen? Skriv in detta i ansökningsformuläret.
- Det finns 25 platser bokade på vandrarhemmet, alltså mindre än tidigare år. Först till kvarn  
   gäller!
- Har ni fler frågor? Kontakta Oskar på oskar_strand@yahoo.com

PRELIMINÄRT PROGRAM

LÖRDAG 5 SEPTEMBER 
09:00-10:30 Drop-in samt mackor och kaffe.

10:30  Samling och dykgenomgång

11:00  Fridykning

13:30  Lunch samt valfri bryggpromenad

15:00  Fridykning

18:30  Middag

20:00  Dykteori, genomgång

21:00  Något ätbart, ljug och summering av dagen

22:00  Nattdyk för kvällspigga
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SÖNDAG 6 SEPTEMBER 
08:30- 09:30 Väckning och frukost. Sedan packar vi och städar rummen.

10:00  Fridykning/Bad 

13:00  Lunch

14:00  Städning av vandrarhemmet. Utomhusständning
  Summering av lägret samt GODIS!

15:00  Avslutning och hemfärd

OBS! Alla som är med på lägret hjälps åt med matlagning, disk, städning mm!

UTRUSTNING
- Tandborste, tandkräm, handduk, tvål
- Påslakan, lakan, örngott
- Plastmugg, djup tallrik och bestick
- Vattenflaska
- Anteckningsblock, penna
- Rengkläder, stövlar
- Gympaskor
- Oömmakläder, typ träningoverall
- Underkläder
- Varm tröja
- Badkläder, badhandduk - 2 st
- Solkräm för den som bränner sig lätt
- Eventuella mediciner

- Våtdräkt (huva, jacka, byxa, vantar, sockor, ev knäskydd)
- Cyklop
- Snorkel (inkl “klipps” om du har)
- Fenor
- Viktbälte
- UV-kniv
- UV-ficklampa (tag med fyra st R6-batterier om du lånar lampa av klubben)

- Lägerprogrammet
- En stor plastpåse att ta hem din våta dräkt i
- En plastpåse för eget skräp
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Smögenlägret 2012! 

KONTAKTPERSONER
Roger Olausson  Tel: 070-444 50 62 Mail: rogerolausson.bm@hotmail.com
Kieron Mavor   Tel: 073-324 67 67 Mail: kieron.mavor@bilfinger.com
Oskar Strand   Tel: 0735-809 522 Mail: oskar_strand@yahoo.com
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ATT TÄNKA PÅ
- Märk all din privata utrustning
- Klubben ersätter bara utrustning som dumpast av säkerhetsskäl 
- Klubben har ingen försäkring för icke-medlemmar (de deltar på egen risk)

BOENDE
- Markrillvikens varndrarhem, Parkgatan i Smögen. Tel: 0523-315 65. Fyra sängar i varje rum

RESA
- Egen bil, samåkning eller buss.
- Bil: Samordnas via anmälningsformuläret. Du som åker med i någon annans bil betalar  
föraren 50kr/ väg för bensinkostnad m.m. Tag med jämna pengar. 
- Buss: Byte i Uddevalla. Tidtabell för september finns ej tillgänglig i skrivande stund.    
  (Vill du bli hämtad vid bussen, ring någon av kontaktpersonerna i god tid.)


