LSDK’s Lysekilsläger 29 juli – 1 augusti 2021
Linköpings Sportdykarklubb anordnar läger i Lysekil från torsdag 29/7 kl.14.00 till söndag 1/8 kl.14.00.
Du kommer dit och åker därifrån, när du kan och vill, och stannar hemma ifall du har covid-19 symtom.
UTRUSTNING
Hopfällbara sängar med madrass samt tallrikar, glas och bestick plus övrigt köksgeråd och grill finns.
Ta med kudde, örngott, underlakan, täcke/filt, påslakan eller bara en sovsäck, förutom allt annat du anser
dig behöva förstås. 220V eluttag finns. Torkrum till våtdräkter och annat blött finns. Till snorklarna finns
färdig uppsättning viktbälten. Klubben har en del utrustning till uthyrning http://lsdk.se/wpcontent/uploads/LSDK-Prislista-2021.pdf hör av dig i god tid före avfärd från Linköping om det är av
intresse. Gratis bilparkering finns i direkt anslutning till boendet i Lysekil.
MAT & FIKA
Kök finns och den köksansvarige avlastar vi så mycket vi orkar och hinner, med allt som hen vill ha hjälp
med i köket – ute på öarna eller inne under tak.
Frukost 07.30 – 09.30

Lunch

12.30 – 13.30

Middag

18.00 – 19.00

Fika mellan måltiderna är det bara att förse sig med, det finns alltid mackor och pålägg i kylen.
Självklart går det att ta med matsäck om man vill det eller om man vill äta senare går det också bra.
Kaffe, te och saft kommer stå framme konstant, vatten i kran eller medhavd dunk.
DELTAGANDE
Deltagande kostar 1200kr respektive 800kr beroende på om man är över/under 18år, kost och logi ingår.
Medföljande som inte dyker betalar 800kr, kost och logi ingår. Ej simkunniga barn deltar utan kostnad.
Ordnar man kost och logi själv på annat håll kostar deltagande 600kr, kost och logi ingår inte.
UTFÄRDER & SÄKERHET
Klubbens båt Örnis kommer vara med på lägret och bistå aktiviteterna.
I båten finns första hjälpen, syrgas, livboj, dykflagga, färskvatten och mobiltelefon.
I båten har man på sig egen flytväst, våtdräkt eller stängd torrdräkt.
Båtschemat styrs flexibelt efter deltagarnas önskemål.
Båten supporterar även vid nattdyk.
ANMÄLAN & FRÅGOR
Maxgräns 30 personer på deltagarantalet. Detta arrangemang vänder sig enbart till klubbens
medlemmar, deras närmsta, barn och hundar. Vi kommer endast gå ut internt till klubben med inbjudan.
Ni anmäler er genom att maila till Jan Berger (j.berger2196@gmail.com eller mobil: 070-764 52 14) och
betala in lägeravgiften (postgiro 690232-4 eller Swish 123-288-0946). Märk betalningen Lysekil 2021 och
med ert namn. Nämn eventuella allergier i mailet, - alla former av vegetarianer kan med fördel gå
samman och göra egna inköp som senare återfås mot uppvisande av kvitto. Anmäl er snarast möjligt
och senast igår så vi kan samordna transporten, handla maten, tillaga den och frysa ner den, så allt blir
till det bästa, absolut sista anmälningsdag 1 juli -21, då är det exakt 4 veckor av planering kvar….

Välkomna / Lägerledarna

