
 

Mini Dykkertræf på 

Sjællands Odde 

Lørdag den 13/07 og 

Søndag den 14/07 2013 

 

 

Som sidste år afholder ODK mini dykkertræf på Odden, kom og vær med til at sætte bøjer på 

de gode vrag og få fin dykning. 
 

Vi har lejr ved Klint havn, her kan deltagere stille telt eller camping-

vogn op og med toiletvogn til rådighed: 

 

Der afholdes: 

- 2 dyk pr. dag og 1 aftendyk lørdag, pris pr. dyk sættes af klubben og 

er med brændstof til bådene. 

 

Der vil være fælles opholdstelt til alle deltagerne på 48 m
2
. og fælles 

grill lørdag. 

 

 
 

 
Lørdag: Havn: Vrag: Pladser: Pris: 

Odsherred Dykkerklub Klint havn, kl. 09:00 Frederiks Holm Få ledige 250,- kr. 

        

Grill aften ved Klint havn, alle er velkomne. 

Søndag: Havn: Vrag: Pladser: Pris: 

Odsherred Dykkerklub Odden havn, kl. 10:00 Vrag Sj. rev Få ledige 250,- kr. 

      

   

Praktiske oplysninger:   

Afbøjning af vrag: 

Når et vrag er fundet vil vi være rigtig glade for at bøjerne efterlades på 

vraget. Det vil betyder at vi i området vil have 5-10 vrag med bøje på, 

efter mini-dykkertræffet, til gavn og glæde for alle dykkerne. 

 

VHF kommunikation imellem 

bådene benyttes kanal 23 og 83 

 

Oplysninger fra dykkertræffet deles med alle deltagerne. 

 

Godt dykkertræf til alle, der deltager på mini-dykkertræffet. 

 

Yderligere information Stig Lyngby, mail: slyngby@email.dk eller 40 20 71 55 

 



 

Tilmelding: 
 

Det koster 100 kr. for at være med i Dykkerlejren: 
 

Hvad er forudsætningen for at deltage: 

- Du er uddannet dykker og du eller klubben har alt udstyr med til dig. 

- Du har selv telt, sovepose, luftmadras og køkkengrej med. 

- Du eller klubben laver eller arrangerer selv alle måltider. 

- Du skal selv klare din transport rundt til dykkersteder i Odsherred. 

 

Hvis du vil med, hvad gør du så: 
 

Hvis du eller klubben har lyst til at deltage, skal du give bindende tilmelding til Odsherred Dykkerklub og 

indbetaling af deltagergebyr for Dykkerlejren på 100 kr. inklusiv luft og hvis du ønsker at deltage i grill aften 

lørdag 100 kr., inden den 15/6 2013. 

 

Betaling for det antal ture, du ønsker, afregner du direkte med klubben, du sejler med og vi kordiner ledige 

pladser på bådene. 

 

Indbetaling skal ske til Odsherred Dykkerklub på: 

Bankkonto nr. 0537   0000491926 

Mærket: Mini træf 2013 og Navn og Klub. 

 

 

Dykkerklub:  Båd med  Pris pr. tur  

Sejler fra havn  Plads til    

Navn  Certifikat  Antal dyk  

Dykkerlejr Ja/Nej Email  Mobil nr.  

Navn  Certifikat  Antal dyk  

Dykkerlejr Ja/Nej Email  Mobil nr.  

Navn  Certifikat  Antal dyk  

Dykkerlejr Ja/Nej Email  Mobil nr.  

Navn  Certifikat  Antal dyk  

Dykkerlejr Ja/Nej Email  Mobil nr.  

Navn  Certifikat  Antal dyk  

Dykkerlejr Ja/Nej Email  Mobil nr.  

Navn  Certifikat  Antal dyk  

Dykkerlejr Ja/Nej Email  Mobil nr.  

Navn  Certifikat  Antal dyk  

Dykkerlejr Ja/Nej Email  Mobil nr.  

 

 

 

 

 

Sendes pr. mail til Stig Lyngby: slyngby@email.dk 

 


