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Är du nycertifierad dykare och vet inte riktigt hur du ska komma igång med din dykning?
Är du utbildad sedan tidigare men har svårt att hitta någon att dyka med?
Vill du ha hjälp att hitta de fina dykplatserna i regionen och få de presenterade för dig?
Vill du lära känna fler aktiva dykare?
Vill du åka på dykresor?
Vill du ha en riktigt fin dyktidning på runt 60 sidor i din brevlåda 5 gånger per år?
Vill du komma i kontakt med dykbuddys för snabba spontandyk?

Är svaret på en eller flera av ovanstående frågor ja så tror vi att du skulle kunna finna
stort värde i att bli en del av Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen.
Vi är en aktiv ideell förening med många entusiastiska dykare i alla nivåer och vi har
som främsta syfte att erbjuda trivsam, lättillgänglig och säker dykning, skapa kontakter
dykare emellan och att ha roligt tillsammans. Finessen med att vara medlem i en aktiv
dykklubb är att man blir del av en gemenskap som alla har glädje och nytta av. Om du
vill blir du snabbt en del i gänget, helt enkelt. Hos oss är alla dykare välkomna oavsett
utbildningsorganisation eller utbildningsnivå. Vi har även en fridykarverksamhet med
träning i Simhallsbadet under vinter, vår och höst.
Vi arrangerar regelbundna utfärder till de fina dykplatserna på Kullaberg, oftast med
klubbens båt för bekvämlighetens skull, men även landvägen ibland när det passar bra.
Båten ligger normalt i Mölle hamn. På våra utfärder är säkerheten alltid på topp med
välutbildade dykledare och all den säkerhetsutrustning som bör finnas med vid dykning.
En av årets höjdpunkter i klubben är det numera traditionella Kullenträffen-lägret som
klubben arrangerar. Träffen lockar årligen dykare från hela Sverige och det är över
40 deltagare som träffas en helg och dyker, umgås och lär känna varandra. Andra
dykklubbar i Sverige arrangerar då och då liknande träffar som klubbens medlemmar
blir inbjudna till.
Klubben arrangerar dykresor inom och utanför Sverige och som medlem riskerar man
inte att missa en inbjudan till dessa resor.
Som medlem i klubben blir du automatiskt medlem i Svenska Sportdykarförbundet.
Det innebär i sin tur att du får en fin tidning 5 gånger per år och du får en massa andra
förmåner utöver det!
Tycker du att ovanstående låter intressant är du hjärtligt välkommen till oss!

SPORTD
YK
RGS
O
B

BB
KLU
AR

HELSIN
G

Besök http://www.hsdkdelfinen.se/ och klicka på medlemsfliken så hittar du all
information om hur du enklast löser ett medlemskap.
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Dyk väl önskar
Jonas Bjertner på Råå Aqua Resort
och hela HSDK Delfinen!
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