
Sommertogt 2013 med  

”Bolette Munkholm” 
 Norge 

 

 
 
 

Vrag forslag: 

Mosel, Seattle, MTB Kjell, Jan Hubert, Dornier DO-24, M-426, Am-Mer-Mar, Olivia, Tom B, Cambodia, SS Gudrun 

Ovenstående er kun en del af de muligheder området giver, og vil blive afstemt i henhold til vejret.  

De specifikke dykkermål aftales fra uge til uge.  Dybde fortrinsvis 20 – 50 m. 

Betingelser: 

Som deltager indgår man som en fast del af besætningen, 

og deltager derfor i den daglige drift af skib, dykninger 

m.m.. 

Der dykkes efter ”sikkerhedsregler for dykning fra Bolette”.  

 

Transport til og fra skib afholdes af de enkelte deltagere. 

Som udgangspunkt regnes med 1 dykkerfri dag, vrag, rute 

m.m. aftales besætningen imellem. Min. Certifikat: CMAS** 

/ PADI AOWD. Fællestransport arrangeres fra 

Nørresundby.  

Bemærk, at deltagelse kræver medlemskab. 

Tilmelding til Carsten Manniche tlf.: 25626487 eller cmanniche@hotmail.com 

Dykkerskibet Bolette Munkholm:  

Bolette er en tidligere trawler, ombygget til et professionelt 

dykkerskib, med 14 køjer på 200 x 70cm – Der er desuden 

et skab til tøj og personlige effekter til hver deltager.  

Skibet er udstyret med 2 x 300 bars Bauer kompressorer, 

samt et Continous flow Nitrox anlæg, som også 

understøtter Trimex. 

Skibet besidder desuden toilet og bad, rummelig kabys, 

samt et hyggeligt soldæk på 1.sal der er yderst velegnet til 

“afterdiving” aktiviteter.    

Derudover har Bolette hydraulisk ankerspil, kapstan og 2 

tm. kran. 25 m2 agterdæk med fastmonteret dykkerlejder 

og luge i lønningen, endvidere davide-ophængt 25HK Rib. 

220 og 380v. el-system. Veludrustet styrehus med alt i 

elektronik. 

Nørresundby Sportsdykkerklub afholder i 2013 dykkertogt 

i ugerne 28-29-30-31 og turen går i år til Norge, med 

skiftehavn i Kristiansand.   

 

Uge 28: 5 – 13 juli Uge 29: 13 – 20 juli.  

Uge 30: 20 – 27 juli. Uge 31: 27 juli – 4 august. 

 

Afgang fra Strandby fredag d. 5 juli, hvor togtet også 

afsluttes søndag d. 5 august. 

 

Pris 2900.- + 130.- pr. dag til mad og drikkevarer. + 

færgebillet. 

Depositum på 2.000.- indbetales ved tilmelding, og mistes 

ved afbud indtil 2 måneder før afgang.  

 

 

 


