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JUNIORDYKARNAS
SMÖGENLÄGER 2-3 SEPTEMBER

Vi hälsar er varmt välkommna till Juniordykarnas årliga Smögenläger 2017! Vi bor som vanligt på Makrillvikens vandrarhem och 
träffas där lördag morgon för gemensam förmiddagsfika innan det är dags att börja dyka. Vi gör tre dyk på lördagen inkl. nattdyk med 
efterföljande bastu samt ett avslutande dyk på söndagen.
Vattnen kring makrillviken erbjuder fina dyk för alla i klubben: Valleviks skyddade badplats med sandstrand är idealisk för de allra 
minsta. Torskrännan där vi har stor variation i undervattensmiljö och djup mellan 1-12 meter. Vid Hopptornet kan vi prova på bojdyk 
med djup uppemot 18 meter mot ljus sandbotten och leta efter ravinen. I år hoppas vi även att det inte är så strömt så att vi kan prova 
Holländareklippan för de som är sugna på att gå lite djupare. Då många av er redan dykt på dessa platser tar lägergruppen tacksamt 
emot förslag på nya platser i närheten av vandrarhemmet. Kanske kan vi klämma in en bubblare i år.
För de som är intresserade av havets frukter kommer det under lördagen hållas en kort minikurs i plocknig av ätbar tång som avslutas 
med provsmakning.

FÖRLÄGER 1-2 SEPTEMBER FÖR INSTRUKTÖRER
Nytt för i år är förlägret som riktar sig till instruktörer som skall vara med på Smögenlägret. Dessa erbjuds att komma upp redan den 
1 september för lite mer avancerade dyk och förhoppningsvis en båttur ut till någon av öarna utanför Smögen. Antalet platser är 
begränsat till 8 st så först till kvarn gäller.

FAKTA
-Lägret har 45 platser (förlägret har 8). Platserna brukar gå åt fort så först till kvarn gäller.
- Lägeravgiften är 300 kr för barn till och med 12 år och 500 kr för vuxna. I avgiften ingår boende samt förstklassig mat enligt 
programmet. Anmälan är bindande.
- Förlägret kostar 300 kr extra och då ingår endast boende. Mat och ev. båttur betals på plats.
- Lägeravgiften betalas in senast den 31 juli till Juniordykarnas bankgiro: 5896-7951. Märk betalningen med namn+SMÖGEN.
- Behöver du låna utrustning? Ring Stig i god tid innan lägret: 0709-392162
- Meddela i anmälan om du är i behov av specialkost samt om du har några medicinska omständigheter som är bra för ledarna att veta 
om.

Utsikt från vandrarhemmet!



PROGRAM
FREDAG 1 SEPTEMBER - FÖRLÄGER
Deltagare i förlägret träffas i Smögen på morgonen. Tider och dykplatser görs upp inom gruppen.

LÖRDAG 2 SEPTEMBER
09:00-10:00 Drop in samt mackor och kaffe vid lekplatsen bakom Makrillvikens vandrarhem
10:00  Samling och dykgenomgång
10:20  Info om ätbar tång för de som vill.
10:30  Fridykning - dykplats beroende av väder och vind
  Tånginsamling för dem som vill.
12:30  Lunch
14:00  Incheckning på vandrarhemmet
15:00   Fridykning - dykplats beroende av väder och vind
17:00   Avgång till Smögenbryggan för den som vill
17:00  Tånggruppen tillreder sin skörd. 
18:00  Tångprovning för alla.
18:30  Middag
19:30  Föreläsning 
20:30  Nattdyk för kvällspigga.
20:30-22:00 Bastu med eftersnack och snacks.

SÖNDAG 3 SEPTEMBER 
08:00-09:00 Väckning och frukost, sedan packar vi och städar rummen.
10:00  Fridykning/bad - dykplats beroende av väder och vind
13:00  Lunch 
14:00  Städning av vandrarhemmet samt strandstädning för barnen. Summering av lägret och GODIS!
15:00  Avslutning och hemfärd

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

 

PACKNING
Tandborste, tandkräm, handduk, tvål
Påslakan, lakan, örngott (sovsäck ej tillåtet)
Vattenflaska
Anteckningsblock, penna
Regnkläder, stövlar
Oömma kläder för alla väder och något varmt efter dyk, tex mössa
Badkläder, badhanduk 2 st
Solkräm för den som bränner sig lätt
Eventuella mediciner

DYKUTRUSTNING
Då det kan vara mycket brännmaneter och låg vattentemperatur är heldräkt på minst 3 mm att rekommendera.
Har du små barn som ska med på lägret? Testa gärna utrustningen hemma innan lägret då det kan kännas ovant 
att ha heltäckande dräkt. Har man inte vantar och sockor fungerar även vanliga fingervantar och strumpor som 
skydd mot maneter.

-Våträkt - huva, vantar, sockor
-Mask samt snorkel
-Fenor
-Vikter
-Undervattensficklampa till nattdyk
-Lägerprogrammet
-Sax och nätpåse för de som ska plocka tång



TORSKRÄNNAN
VANDRARHEM

HOLLÄNDARBERGET

VALLEVIKS BAD

DYKCENTER

BOENDE & BRA DYKPLATSER BOENDE OCH BRA DYKPLATSER



ATT TÄNKA PÅ
Märk all din privata utrustning
Klubben ersätter bara utrustning som dumpats av säkerhetsskäl
Klubben har ingen försäkring för icke-medlemmar (de deltar på egen risk)

BOENDE
Makrillvikens vandrarhem, Parkgatan 35, Smögen. Tel: 0523-315 65

RESA
Egen bil, samåkning eller buss.
Vill du samåka med någon? Maila: kjerstin.m.ludvig@gmail.com. 
 Du som samåker betalar föraren 50 kr/väg för bensin mm. Tag med jämna pengar.
Buss: Enl. senare besked

LÄGERGRUPPEN
Roger Olausson  070-444 50 62
Kjerstin Ludvig  070-842 33 22
Ann-Sofie Nilsson  0736-17 00 00
Oskar strand  0700-90 80 22
Keiron Mavor  073-324 67 67

Smögenlägret 2017.


