
        Indbydelse til Dykkertræf 

      for unge og voksne i Assens. 

 

 

 

 

Assens dykkerklub inviter til dykkertræf i Assens, den 30-31. oktober  og  01 november 2015. 

Start fredag Kl. 18.00 og vi slutter søndag kl. ca. 15.00  

Alle som er mellem 15-25 år, + Evt. ledere 

Minimums krav for deltager er CMAS** snorkel eller CMAS * flaske dykker bevis.  

Der bliver mulighed for både snorkel og flaske dyk, fredag mødes vi med fyldte flasker. Lørdag aften er 

mulighed for at få fyldt flaskerne igen.  

 

Adressen: Assens søsport center 

Assens Dykker klub 

 Næsvej 24  

 5610 Assens  

 

 

Vi overnatter og spiser i Assens søsports center, hvor vi har lånt sportsfiskerne og roklubbens klub lokaler. 

Dykning bliver ved Helnæs fyr, og Helnæs boebakkerne, hvor der er mulighed for fladfisk, torsk og ørreder. 

Alle klubber skal selv kunne transportere deres deltagere til dykkersteder. 

Pris 325,00 kr. per person. Dette dækker morgenmad og frokost lørdag og søndag samt aftens mad lørdag. 

Der er plads til ca. 40 deltagere. 

 

 



Programmet for weekenden: 

Fredag:  18:00 Velkomst 

Derefter hygge resten af aftenen. 

Lørdag: 08.00 Morgenvækning. 

08.30  Morgenmad (der smøres madpakker til frokost ved morgenmaden.). 

10.00 Klargøring til dagens dyk.  Helnæs fyr. 

11.00 - 16.00 Dykning. 

19.00 Aftensmad 

22.00 Klargøring til natdyk ved dykkerklubben (Hvis der er interesse) 

22.30 - ? Natdyk 

(Varm kakao efter natdykket) 

Søndag: 08.00 Morgenvækning 

08.30 Morgenmad (der smøres madpakker til frokost ved morgenmaden.) 

10.00 Klargøring til dagens dyk.  Helnæs Bobankerne.   

11.00-14.00 Dykning. 

15.00 Farvel og tak. 

Medbring følgende: 

Madpakke til fredag aften, dykkerudstyr, undervandslygte, (VARMT!) tøj efter vind og vejr, sovepose, 

liggeunderlag/luftmadras, evt.  lommepenge... 

Tilmelding klub vis: 

Tilmelding og betaling senest mandag den 26. september 2015 Kl. 1800  

Tilmelding sendes på mail til Klaus Pedersen Assens dykker langegyde@gmail.com 

Deltagerbetaling for alle klubbens deltagere overføres samlet  til konto 0910 4372307994 og mærkes 

klubnavn.  

Venlig hilsen 

Assens dykker klub  

Klaus Pedersen  

20822811 


