
Dansk Sportsdykker Forbunds Ungdomsudvalg afholder igen i år juniorweekend for 

snorkeldykkere. 

  

Fra den 8. september kl. 18.00 til den 10. september kl. ca. 15.00. 

 

Silkeborg Frømandsklub 

Almindsøvænget 9 

8600 Silkeborg 

 

Ferskvandsweekend for  
Juniorsnorkeldykker 2017



På denne Juniorweekend vil der være mulighed for en masse naturdyk, vandsjov og nat dyk i ferskvand. 

  

Der er et rigt dyreliv i søerne omkring Silkeborg hvor man kan komme til at se store gedder,  

aborrer, flodkrebs samt mange andre fisk og dyr.  

  

Vi overnatter i klubhuset og en nabohytte. Der kan også overnattes i eget medbragte telt. 

  

Planen med weekenden er at mødes om dykning i ferskvand, sjov, vandleg og  

selvfølgelig at vi kan mødes igen efter sommerlejren og hygge os sammen.  

 

Prisen er  300,00 kr. pr. person.  

Dette dækker morgenmad og frokost, lørdag og søndag, samt aftensmad lørdag. 

  

OBS! Maks. 65 deltagere. 

  

Minimumskrav er 1 CMAS Snorkeldykkercertifikat samt medlemskab af klub i Dansk Sportsdykker Forbund 

 

Medbring følgende:  

  

Madpakke til fredag aften, snorkeldykkerudstyr, undervandslygte, (VARMT!) tøj efter vind og vejr, sovepose,  

liggeunderlag/luftmadras,  

evt. telt, lommepenge... 

  

Tilmelding og betaling senest mandag den 28. august 2017: 

  

Vedlagt findes et tilmeldingsskema som klubbens turansvarlige skal benytte og udfylde med alle deltagere fra klubben.  

Tilmeldingsskema sendes til dsf@sportsdykning.dk 

  

Deltagerbetaling for alle klubbens deltagere kan samlet overføres til Danske Bank konto: 1551  5533996  

og mærkes ”SB” samt  klubnavn. 

 

mailto:dsf@sportsdykning.dk


Fredag:   18:00 Ankomst 

               19:00 Velkomst -Introduktion til weekendens dyk.  

  Planlægning af dykningen. Dykkerledelse, teori og  

  sikkerhed. 

  

Lørdag:    08.00  Morgenvækning.  

               08.30 Morgenmad (der smøres madpakker til frokosten.)  

               10.00 Klargøring til dagens første dyk. 

               11.00 - 16.00 Dykning, konkurrencer og leg i Almind Sø  

               18.00 Aftensmad 

               18.45  Præmieoverrækkelse fra dagens konkurrencer 

               20.00 Klargøring til nat dyk 

               20.30   Nat dyk (varm suppe eller kakao efter natdykket) 

                 ?  Godnat og sov godt .. 

  

Søndag:   08.00 Morgenvækning 

               08.30  Morgenmad (der smøres madpakker til frokosten. ) 

               10.00 Pakning af grej og dykkerudstyr 

               11:00 Afgang i biler til Slåen Sø. 

               11:30 Dyk i Slåen Sø. 

               15:00 Farvel og tak for denne gang. 

 

Tidsplan for weekenden 


