
SUG sæson 2018: Fede dyk planlagt, plan om udlandstur og meget mere  

7/4 2018 

Kære alle 

Aktiviteten i SUG bugner, og en lille gruppe hårdføre medlemmer har allerede været i baljen et par gange. 

Vi får løbende invitationer til arrangementer udenfor SUG – de lægges op sammen med andre nyheder på 

http://s-u-g.dk/dive/index.asp  

Siden min sidste mail har vi gjort forårsklar i klubhuset, haft bådfører- og turmøde og senest var der i dag 

flaskeeftersyn. Vi er ved at gøre klar til udendørs sæsonstarten 1. maj og her er lidt af alt det vi tilbyder i år: 

Fotoaften på onsdag d. 11/4. Tilmelding senest 10/4 er nødvendig hvis du vil spise med. 

Søren har været flere eksotiske steder og vil helt sikkert tage nogle billeder med fra Lanzarothe, Zanzibar og 

Mauritius – måske også fra Malaga. Jeg ved at Thomas også har taget en del billeder, og hvis vi er heldige, 

viser han dem også på onsdag. 

Speedbådscertifikat. Vi har fået en helt utrolig aftale om at klubbens medlemmer kan tage 

speedbådscertifikat for 300 kr + ca. 500 i eksamensafgift. Det er en besparelse på 1200 kr., så hvis du vil 

tage speedbådscertifikat, er chancen der lige nu. Læs mere på kalenderen. 

Udlandstur 22.-30. september. Vi er ved at undersøge om turen skal gå til l’Estartit eller Malaga (begge i 

Spanien), men tidspunktet ligger fast, så sæt kryds i kalenderen og følg med på http://s-u-

g.dk/dive/index.asp, hvor vi lægger mere info op, så snart vi har det. 

Sæsonens dyk: Vi har lagt planen for nogle af de planlagte dyk, mens andre står åbne, så de fremmødte 

medlemmer kan beslutte, hvor turen går hen. Husk at tilmelde jer på kalenderen, så bådføreren ved, at 

”der er kunder i butikken”. Husk også, at I altid selv kan planlægge ture, hvilket Asbjørn og Thomas har 

benyttet sig af – tjek kalenderen for at finde mere info. 

Vi lægger ud med dyk på Kanonvraget d. 6. maj, efterfulgt af tur til Kullen d. 27. maj. På Kullen tager vi ud 

med det lokale center, så der bliver tilmelding og dækning af udgifter, men det beskriver vi nærmere på 

hjemmesiden. 

I juni er der planlagt dyk hver søndag: d. 3. og 17. juni er det for fotografer, men dykkerstederne er også 

egnet til ikke-fotografer (vi skal blot have lidt mere tålmodighed, for fotograferne er længere om at blive 

klar end os andre ). De andre to dyk er til sværdfisken – det andet kanonvrag ved Saltholm – og Noahs 

Ark. 

Til de, der ikke er bortrejst i juli, er der mulighed for et dyk på indfødsretten og Johannes L 

August byder på flymotoren, Robert og endnu et fotodyk 

I september er der tur til Sjællandsvraget og så har vi planer om en uge sydpå. 

Ud over ovenstående har Juniorerne også en hel stribe dyk, men de bliver planlagt lidt hen ad vejen 

sammen med juniorerne. 

Klargøring af bådende. Forudsætningen for at alle ovenstående aktiviteter kan finde sted er dog, at 

bådende er forårsklargjort. Dette indebærer grundig rengøring og mindre reparationer samt bundmaling af 

SUGAR. Dette sker ikke af sig selv, og vi har derfor brug for at I kommer forbi den 21. april og hjælper i et 

par timer. Der er ingen krav om særlige evner   

 

Mange hilsner 

Susanne 
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