Intresseanmälan havsresans fältvecka
I år kommer fältveckan genomföras i området kring Helsingborg. Swedish Coast and Sea Center
(SCSC) och Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen står för arrangemanget, med stöd från
Helsingborgs stad.
Fältveckan börjar i år den 27 maj kl 10.00 med samling och genomgång på Råå. Exakt var meddelas
senare. Det blir sedan dykning (om vädret tillåter) till och med den 2 juni. På kvällen den 1 juni umgås
vi under den traditionella avslutningsfesten.
Fältveckan står för enklare lunchpaket för de som deltar. Kvällsmat bekostas av deltagarna själva.
Övernattningsmöjlighet finns, men då budgeten i år är begränsad kan vi inte erbjuda kostnadsfritt
boende. Ett begränsade antal platser som tilldelas i tur och ordning efter anmälningsdatum finns.
Anmälan till boende görs i samband med anmälan till dykning eller landtjänst, se nästa sida. För
detaljer om boendekostnad, kontakta Kjell Andersson, kjell@coastandseacenter.se.
Måndagen den 27 maj inleds med ett informationsmöte kl 10.00. Efterföljande dagar hålls
planeringsgenomgång kl 8.30, och om vädret tillåter planeras avfärd strax efter 9. Efter genomförda
undersökningar samlas vi åter på Råå på eftermiddagen varje dag.
Det kommer finnas en plan för alla dyk, vilken skickas till anmälda innan fältveckan. Planerna kan
tvingas ändras (t.ex. pga väder) så det är viktigt att du håller dig uppdaterad – kolla din mail kvällen
innan! Vi kan alltså inte lova till 100% att det blir dyk på vissa mål eller platser, det bestäms av väder
och vilka resurser som finns tillgängliga, dag för dag.
Nedan hittar du instruktioner för anmälan för dykare och de som vill ha landtjänst samt en särskild
anmälan för fartyg. Vi vill ha detta senast den 15 april. Vi hör av oss till dig igen med mer information,
senast den 30 april.

Hjälp oss gärna genom att sprida informationen vidare i dina nätverk!
Se nästa sida för anmälan.

För dig som vill vara med, men inte ska dyka
För dig som vill vara med, men inte ska dyka, fyll i samma formulär som dykare, men ladda upp
någon annan bild istället för certifikatet. Skriv även på övrig info vad du vill hjälpa till med.

För dig som ska dyka
Fyll i nedan formulär
https://www.hsdkdelfinen.se/intresseanmalan-faltveckan-havsresan/
Du måste intyga att du har en försäkring (t.ex. genom klubb, hemförsäkring, DAN eller liknande) som
täcker alla aktiviteter som har med sportdykning att göra. Ingen försäkring = ingen dykning. Inga
undantag görs.
Tipsa gärna om idéer eller mål som du tycker skall besökas i anmälan.

För dig som tar med fartyg
Fyll i nedan formulär
https://www.hsdkdelfinen.se/anmalan-fartyg-havsresan/

För dig som vill segla med Helene från Ystad till Råå, kontakta Kjell Andersson,
kjell@coastandseacenter.se.

Ha det gott!
SCSC, HSDK Delfinen och Helsingborgs stad.

För ytterligare information kontakta:
havsresan@hsdkdelfinen.se

