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Kalenderen sagde juni, vejret 
sagde efterår og billederne inde 
i hovedet forestillede mudderpø-
le, gennemblødt tøj, vandfyldte 
telte og forblæste dykkesteder 
under en tung grå himmel. Men 
tilmeldingerne var i hus, forbe-
redelserne havde været i gang 
længe ,så der var ikke andet at 
gøre end at bide tænderne sam-
men og prøve at få det bedste ud 
af det.

Søndag den 28. juni oprandt på 
Fynshoved Camping. Vejret var 
stadig ikke det bedste, men vi var 
parate. Spisetelt, køkkentelt og 
materieltelt var sat op og indret-
tet. Alt grej var linet op og klar til 
dykning. Kort før middag ankom 
de første snorkeldykkere  og kort 
efter også solen, som blev på sin 
plads!

Programmet var det velkendte, 
der har vist sig at fungere så godt:
 
• Velkomst og sikkerhedsbrie-

fing søndag aften.

• Mandag, tirsdag og onsdag var 
tre dykkerhold ude på hver sin 
strand udvalgt efter aktuelle 
vejrforhold.

• Natdyk onsdag aften og nat 
ved campingpladsen.

• Vandleg torsdag. Klubturne-
ring torsdag aften.

• Skattejagt fredag. Grillaften, 
præmieoverrækkelser, de af-
sluttende løjer og optrædener 
fredag aften.

• Nedpakning lørdag med tak 
for denne gang til vi ses næste 
år – eller i Silkeborg eller til 
juniorlege eller….

Alt var som det plejer at være; 
godt, trygt og velkendt og så 
alligevel unikt. Der er jo ikke 
to sommerlejre, der er ens. I år 
havde vi vel alle sammen sat os 
op til, at lejren skulle gennemfø-
res i virkelig dårligt vejr - og så 
blev det pludselig rigtig sommer 
hele ugen. Faktisk ramte vi den 
eneste komplette sommeruge i 
Danmark i 2015! 
Bevares, vandet 
var lidt ”friskt” og 
vi fandt ud af, at vi 
ikke have kunnet 
gennemføre vores 
vandlege, hvis det 
havde blæst så 
meget som en kvart 
sekundmeter mere 
om torsdagen. Men nu 
gik det, og alle var gla-
de. Og jo mere resten 
af den såkaldte sommer skred 
frem, jo mere ved vi, at vi havde 
været helt utroligt heldige!

Men der var også et lille aber 
dabei: Det lader til, at det ”kun” 
er de sædvanlige klubber, der 
deltager på sommerlejren. Der 
kommer sjældent nye klubber 
til og heller ikke i år. Vi ved, at 
der er mange dykkerklubber 
rundt om i landet med snorkel-
dykkerafdelinger som vælger 
ikke at tage på sommerlejr. Det 
kan der være mange grunde til, 
men I skal i hvert fald ikke være 
bange for, at det ikke er sjovt. 
Og I kan trygt regne med, at I vil 
være mere end velkomne! År for 
år sker en løbende udskiftning af 
deltagerne i de sædvanlige klub-
ber. Nogle holder op, nye kommer 
til blandt både dykkere og ledere. 
Alle nye finder ud af, at de bliver 
taget imod med åbne arme, så de 
fleste kommer igen næste år.

Endnu en gang skal der lyde en 
stor tak til ALLE deltagere, dyk-
kere, ledere og hjælpere fra hele 
landet, som mødes og bidrager 
til den fælles vilje, der bærer 
sommerlejren. Og til jer, der ikke 
har været med endnu, så vil det 
glæde os at se jer til næste år!
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