
 
 

Dansk Sportsdykker Forbunds 50 års Jubilæum 12. september 2015 
 

I den anledning afholder Forbundet Dykkertræf for alle interessere ved 
Nyborg Marina, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 

Dagens Program:  kl. 10:00:  Dykkertræffet åbnes ved formand Jesper Risløv 

 
Kl. 10:30 sejler 3 gummibådede første dykkere ud til de opankrede kuttere. på vragene ”mudderprammen”  
Amigo og ud bropillerne og hvor der er mulighed for at få et spændende dyk. Gummibådene vil sejle i fast 
rutefart så længe der er interesserede dykkere.  
11:00 prøvedyk med Dykkehistorisk Selskab 
13:00 er der snorkeldykning med ungdomsudvalget 
14:00 prøvedyk med Dykkehistorisk Selskab 
15:00 er der snorkeldykning med ungdomsudvalget 
17:00 lukker og slukker vi 
19:00 mødes vi på hotel Nyborg strand til middag.  
 
DSF’s bestyrelse og underudvalg står klar til at tage i mod. 

Fridykkerne: Arranger prøvedyk et roligt sted i havnen. 
UV-rugby: Udvalget viser video af nogle af deres bedste kampe. 
Arkæologisk udvalg: Har en udstilling samt fremvisning af Sidescan Sonar 
Biologisk udvalg: stiller op med en foto og film. Biologerne arrangere vodtrækning hvor vi få et indblik i 
dyrelivet omkring Nyborg havn.  
Fotoudvalget: Deltager med udstilling og fotoudstyr 
Teknisk udvalg: Udstiller grej samt informerer om DSF’s kurser, uddannelser og svare på spørgsmål. 
Redaktion for ”Sportsdykkerens” vil også være til stede. 
Finnesvømmerne: Her kan du prøve en monofinne. 

 
10:30 - 16:00 sejler 3 gummibåde ud til de opankrede kuttere på vragene ”mudderprammen”,  Amigo og  
bropillerne. Gummibådene vil sejle i fast rutefart så længe der er interesserede dykkere.  
 
Dykkehistorisk Selskab kommer med en udstilling af gammelt dykkerudstyr og der vil være muligt at få prøve 
at dykke med et Miller-Dunn Style 3 apparat hvis man er i besiddelse af et dykkerbevis.  
 
Søværnets Dykkerskole, også kendt som Holmens Dykkerskole, vil også være at finde ved siden af 
Dykkehistorisk Selskab. Kom og få en snak med Jimmy Holk og hans folk om uddannelsen til erhvervsdykker.  
 
Diving2000 deltager sammen med Scubapro. Fotografit viser fotoudstyr.  
Læs mere på facebook og www.sportsdykning.dk 
 
På Bestyrelsens vegne Casper og Pia 


