
 

indbyder til: 

Dykker event i Korsør havn 22. August kl.10-16 

Der er med fokus på miljøet og med oprydning på bunden af havnen som hovedformål givet dykkertilladelse i et område af 

havnen kl. 10-16 som normalt er erhvervshavn, ud for fæstningen (Korsør slot). Og der er lavet plads til dykker camp. på 

Fæstningen. 

Dagen bliver afholdt i samarbejde med Vanddagen i Korsør, som er en årlig tilbagevendende begivenhed der markerer 

afslutningen på den maritime kulturuge, hvor Flådestationen, by og overfarts-museum og lokalhistorisk arkiv på dagen holder 

åbent hus, og hvor der bliver afholdt alle mulige opvisninger i og omkring havnen, så der er rigeligt at se på. 

Bla. Kan nævnes, opvisninger med: Frømandskorpset, EODèrne (Bomberydderne), Redningshelikopter, Flådens LYNX Helikopter, 

Redningsbåden Fra Falck, Tur sejllads til Storebæltsbroen m. Marinehjemmeværnet. Åbne skibe på flådestationen, og i lystbåde 

havnen, samt på Produktions højskolens træskibsværft OG MEGET MEGET MERE! 

Så Tag Konen/ Kæresten og ungerne med og få en dag ud af det, der er rigeligt at se på!! 

Det vi dykkere skal er: 

Samle skrammel og affald op fra havnens bund, aflevere det til kunstnergruppen på det gamle kabeldepot, som laver noget kunst 

ud af det. Samt tage nogle dyr og planter med op, til Naturvejleder Søren Larsen som er kendt fra TV2`s udsendelse ”under 

overfladen”, som vil sætte nogle store akvarier/føle/røre bassiner op på havnekajen, og der vil fortælle om livet i havet, og 

sammen med dykkerne og Slagelse Blå flag fortælle om problemerne, ved affaldet i vores havne og have, og om problemet med 

affaldets nedbrydningstid. Og så vil vi i et telt vise en kortfilm om Korsør og dykning ved Korsørs kyster og i særdeleshed om 

hvorfor et af disse dykkersteder er så populær. Og andre dykkerrelaterede film fra klubberne og dykkercentrene. 

Der vil være dykkerleder på stedet hele dagen, til indskrivning, samt i og op skrivning af vandet tider, samt sikkerhedsbåde i 

havnen. 

Ud over det skal vi selvfølgelig have det sjovt, og fortælle om vores passion for dykning, derfor er der sørget for forplejning m. 

morgenmad kl.09.30 og madbilletter til middagsmad, og en konkurrencer midt på eftermiddagen, hvor dykkerne kan vinde 

præmier af forskellig art, der udover vil der også være dykkercentre, klubber, og dykkerrejse udbydere tilstede. Både for at give 

os noget at se på, men også for at skaffe nye dykkere til, til gavn for klubberne og vores sport.  

Der er givet tilladelse til at der må være salgsstande i området på dagen. Der skal dog søges hos Falck sportsdykker klub på Mail: 

falcksportsdykkerklub@live.dk om plads til pavilloner o. lign. (max Bredde 3m.) som vil blive placeret halvt på fortovet og halvt 

på vejen, da vejen stadig skal kunne benyttes som brand/redningsvej. 

Der vil også kunne laves prøvedyk hvis nogen klubber/dykkercentre ønsker dette, det er dog vores holdning at vi finder en god 

fast pris, gældende for alle, fair konkurrence har aldrig skadet nogen ;-)  

Dem der ønsker at deltage med stande/prøvedyk o. lign. Vil blive indkaldt til et fælles møde, hvor vi får afklaret retningslinjer og 

alt dette i fællesskab. Snarest. 

Tilmelding for dykkerne; foregår på facebookgruppen: ”dykkerevent 2015 Korsør” eller Mail: falcksportsdykkerklub@live.dk 

MVH. Arbejdsgruppen ”Dykkerevent 2015 Korsør” 

Korsør frømandsklub & Falck sportsdykkerklub    ---    Preben: 31235610 eller Jan: 22777035 ved spørgsmål. 


