Velkommen til
Vedbæk Sportsdykker Klub

Kære dykker !!
Velkommen i Vedbæk Sportsdykker Klub.
For at din start i klubben kan blive bedst mulig, vil du på din første dykkertur få
en rundvisning i klubben og en introduktion til hvordan vi gennemfører dyk i
klubben. Du laver dit første dyk som et tjek-ud dyk med en instruktør eller
erfaren dykker i klubben, hvor destinationen og tempoet passer til dit erfaringsniveau. På denne måde får vi et billede af dig som dykker, samtidig med at du
forhåbentligt får en optimal start i klubben.
Vi har svømmehalstid fredag kl. 19.45 i Rundforbi svømmehal, hvor du også er
meget velkommen til at motionstræne og træne med udstyr.
Svømmehalssæsonen går fra september til maj, og du skal have et adgangs
kort for at komme ind. Det kan bestilles på mail.
I VSK råder vi over to både.
Vores kutter ”Triton” ligger i Vedbæk havn og har plads til 12 dykkere inkl.
bådfører. Vi bruger den primært til vragdykning i Øresund på blandt andet
Livlig, Anemonevraget og Landgangsbåden.
Ud over Triton har vi vores rib ”Springeren” med plads til 8 dykkere inkl.
bådfører. Springeren bruger vi blandt andet til ture til Kullen, samt det nordlige
Øresund og Kattegat.
Ture:
Vi dykker typisk 2-3 gange om ugen. Om torsdagen med afgang omkring kl. 17
og hjemkomst omkring kl. 20-20.30. I weekenden er der tur lørdag og/ eller søn
dag med afgang tidlig formiddag, så der er tid til at lave to dyk, hvis stemningen
er for det. Andre dage kan naturligvis også forekomme.
Alle turer bliver slået op på vores hjemmeside, hvor man tilmelder sig.
Du vil inden for få dage modtage brugernavn og password fra medlemsadministratoren. Kontakt evt. indmeld@vskdyk.dk

Uddannelse:
I VSK uddanner vi efter DSF’s CMAS regler og vi afholder løbende 1-, 2og 3-stjernede kurser. Derudover afholdes også kompressor og nitrox kurser.
Har man ønske om dette, skal man kontakte den uddannelsesansvarlige på
mail.
Adgang til klubben.
Alle medlemmer kan som udgangspunkt få en C-nøgle til klubben. Den giver
adgang til klubben og til klubbens flaskerum.
Derudover findes en B- og en A-nøgle. B-nøglen giver adgang som C-nøglen,
men også til kompressorrummet og man skal derfor have gennemgået et
kompressorkursus for at få denne. En A-nøgle giver adgang til alt, inkl. bådene
og man skal være fartøjsfører for at få denne .
Ønsker man at søge om en nøgle, kan det gøres på mail til bestyrelsen.
Trivsel i klubben.
Der bliver arrangeret ture til Sverige, Norge og Egypten og meget mere.
Der bliver løbende afholdt klubaftner med forskellige foredrag.
Skulle du have nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Endnu en gang - velkommen i Vedbæk Sportsdykker Klub.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Formand/ bestyrelsen: formand@vsk.dk
Webmaster: webmaster@vsk.dk
Uddannelse: uddannelse@vsk.dk
Hjemmeside: www.vskdyk.dk

Lidt om reglerne ombord på bådene:
Bådføreren har som kaptajn altid det sidste ord i en ikkedykker situation.
Det er dykkerlederen der suverænt bestemmer om en dykker
er klar til at dykke.
Stand-by dykkeren skal altid være iført fuld dragt inkl. hætte
og finner og have sin maske indenfor rækkevidde.
Vi dykker altid med makkerline, med mindre dykkerlederen
siger andet.
Alle hjælper til med at gøre båden klar til at sejle og man har
selv ansvaret for at eget udstyr er kommet ombord og er
forsvarligt surret fast under sejladsen.
Alkohol er på ingen måde velset ombord. Hverken før eller
efter dyk.

