
2013 SIDESCAN SONAR KURSUS - MED VRAGDYK 
Arrangeret af Arkæologisk Udvalg under Dansk Sportsdykker Forbund 
 
 
 

 
 
 
Kære dykkere og sidescan sonar interesserede! 
 
Dansk Sportsdykkerforbunds Arkæologisk Udvalg (AU), kan igen i år byde velkommen til et sidescan sonar kursus 
indeholdende både scanning og dykning. 
 
Kurset vil blive afholdt i Nyborg hos DSF dykkerklubben MOBY DICK, fredag til søndag den 7.-9. juni 2013. 
 
Kurset henvende sig til både erfarne og nye sidescan brugere og dykkere, samt de som endnu ikke har fået indkøbt eller 
prøvet en sidescanner i deres klub. Der vil udover introduktion og afprøvning af sidescannings udstyr, også være 
mulighed for dyk på nogle af de objekter vi skanner på i Storebælt. Komplet dykkerudstyr skal man selv medbringe. Der 
er mulighed for fri luft og nitrox (op til 40%) opfyldning hos værtsklubben. Vi vil bl.a. scanne og dykke på det Engelske 
bombefly fra 2. verdenskrig, som ligger udfor Nyborg Havn. Man er velkommen til at medbringe egen båd med eller uden 
sidescanner (kontakt venligst kursusleder, Peter H. Lajgaard, 40769836). 
 
Der vil blive lagt vægt på en uformel og kammeratlig erfaringsudveksling mellem deltagerne på kurset. Og der vil være 
mulighed for gratis overnatning i eget telt, campingvogn eller i hytten ved MOBY DICK dykkerklubben lige ved havnen. 
Husk blot sovepose og liggeunderlag. Der er gratis adgang til slæbested og kajplads ved havnen, for evt. egen klubbåd 
under hele kursus weekenden. 
 
Der er indregnet forplejning og fællesspisning i kursusgebyret – undtagen aftensmad fredag aften under introduktionen 
(der kan evt. indkøbes noget fælles pizza, under kursusstart). Drikkevare kan købes hos klubben. 
 
Kurset starter den 7. juni i klublokalet hos MOBBY DICK, fredag eftermiddag kl. 1800 - hvor der gennemgås sidescan 
sonar teori, baggrundsviden, vragsøgning og teknik. Og ikke mindst erfaringsudveksling mellem deltagerne. 
 
Lørdag og søndag er der praktiske øvelser med forskellige sidescannere. Der er arrangeret sejlads med flere forskellige 
sidescan typer som fra producenterne Humminbird, Lowrance og DSF’s egen Tow Fish scanner. Program og tilmeldings 
info for weekenden vedhæftet. 
 
Pris kr. 650,- pr. deltager. 
 
Spørgsmål til indhold og programmet kan stilles til: AU medlem, Peter H. Lajgaard, mobil: 40769836 eller via email: 
hwan@zober.dk 
 
 
Velmødt til nogle spændende og sjove dage med sidescanning og vragdyk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Arkæologisk Udvalg 
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PROGRAM – SSS-kursus NYBORG den 7.-8.-9. juni 2013 

 
 
Vært: Nyborg dykkerklub MOBY DICK, www.mobydick.dk 
Formand: Tue Gregers Hedegaard, mobil: 51800844 
Adresse: Havnepromenaden 8, 5800 Nyborg  
 
 
FREDAG 7/6 
1800 Velkommen og intro v/AU medlem Peter H. Lajgaard 
1815 Sonar teknik og udstyr 
1900 Sonar og undervandsarkæologisk arbejde 
2000 Eksempler på sidescan sonar og vragsøgning v/lokal klub 
2045 Scannings objekter i Storebælt / gruppeinddeling 
2130 Afrunding og afslutning 
2200 Socialt samvær 
 
LØRDAG 8/6 
0700 Morgenmad 
0800 Intro til dagens scanninger v/lokal klub 
0830 Afgang Nyborg Havn 
1000 Scanninger i 2-3 grupper 
1200 Frokostpause ved klubhuset i Nyborg Havn 
1300 Videre scanning i grupperne, samt dyk på udvalgte GPS. pos. 
1700 Både retur til Nyborg Havn for rengøring og retablering. 
1800 Fællesgrill og aften hygge / fremvisning af dages scanninger og fotos 
 
SØNDAG 9/6 
0800 Morgenmad 
0900 Intro til dagens scanninger v/lokal klub 
0930 Afgang fra Nyborg havn 
1000 Scanninger i 2-3 grupper 
1200 Frokostpause ved klubhuset i Nyborg Havn 
1300 Videre scanning i grupperne, samt dyk på udvalgte GPS. pos. 
1600 Både retur til Nyborg Havn for rengøring og retablering. 
1700 Afrunding og afslutning v/ AU medlem Peter H. Lajgaard 
 
 

 
TILMELDING OG BETALING 
 
Pris: kr. 650,- pr. deltager – medlemskab af DSF påkrævet. 
Ikke DSF medlemmer kan evt. kontakte DSF kontoret for vejledning om hvordan man tilmeldes en DSF klub. 
 
Der skal indbetales til reg.nr. 3129 kontonr. 5533996 - Dansk Sportsdykker Forbund. 
Betalingen skal mærkes med medlemsnummer, navn og kursusnavn: SSS-KURSUS 2013 
 
Der skal desuden tilmeldes pr. telefon eller email til: Dansk Sportsdykker Forbund, Tlf.: 43262560 (telefontid: man-tors 
1000-1500). Email: dsf@sportsdykning.dk 
 
Der er plads til max 30 personer på kurset - så tilmeldinger modtages efter først til mølle princippet. Der udleveres 
deltagerbevis sidste dag på kurset. 
 
Spørgsmål kan rettes til kursusleder, Peter Hwan Lajgard, hwan@zober.dk, mobil: 40769836 
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