
Lille erstatning for sommerlejr 2020  
DSF-sommerlejr 2020 blev som i ved desværre aflyst grundet COVID-19, det er vi alle selvfølgelig 
kede af da det er et arrangement som vi alle ser meget frem til. Jeg fik derfor denne ide da jeg var i 
sommerhus, hvorfor ikke lave en lille weekend hvor vi overnatter i mit sommerhus og får en 
masse fede dyk de lokaler steder som jeg (Jonas) kender så godt. Jeg skrev som i ved ud og spurgte 
hvem der kunne være interesseret i sådan en weekend hvor den bare står på hygge og dykning. 
Der kom udelukkende positive svar i hvert fald for ideen og nogle der skrev meget ærgerligt at de 
ikke kunne deltage.  BARE ROLIG vi har en god flok sammen og turen blev lyn hurtigt udsolgt, 
hvilket gjorde mig rigtig glad. Vi skal derfor 8 afsted på turen, og nedefor vil jeg skrive listen med 
deltagere. Jeg vil glæde mig rigtig meget til at kunne invitere jer ned i mit sommerhus og lave en 
mini mini sommerlejr med nogle dykkersteder jeg næsten vil garantere i ikke har prøvet før.  
 

Deltager:  
- Jonas (Hovedansvarlig for turen kontaktes på 30354319)  
- Malte A  
- Mikkel (Drage) Martin (HI) 
- Laurits  
- Gilbert  
- Jacob Hemmingsen  
- Harald (Udefra Inviteret af Jonas tidligere medlem)  

Mødetidspunkt og sted 
Vi mødes d. 07/8 i klubben (Borgerdiget 109 2730 Herlev) kl 15:00, herfra pakker vi udstyr i 
traileren, for lidt information og så køre vi afsted mod det vestsjællandske nærmere Gørlev. Vi 
køre hjem igen d. 09/8 kl 15:00 hvilket vil sige vi er hjemme i klubben kl 16:30, her vil vi pakke ud 
og sætte udstyret på plads i klubben og så sige tak for en god weekend. Vi sørger også for alle 
skriver hjem når vi forlader huset i Gørlev.  

Hvor skal vi egentlig hen og bo + Transport?  
Vi skal som sagt til Vestsjælland til en lille by som ligger på kanten imellem Gørlev, Kirke Helsinge 
og Mullerup, det er et område som er blandet med faste beboere og sommerhuse. Adressen vi 
kommer til at bo på, er Fasanvej 23 4281 Gørlev.  Selve huset er fra 1969, og derfor ikke et 
topmoderne hus, men et dejligt hus på 60 m2, med en stor have og 300m til havet. Huset har et 
værelse, men også sofaer/madrasser så man kan sove i stuen og jeg tager en oppustelig madras 
med. Hvis man savner sommerlejr stemningen og hellere vil sove i telt så har jeg et 2 mandstelt 
med, og ellers har vi også en lille hytte ude i haven som bare lige skal fjernes edderkopperne og så 
er der også en dejlig hytte og overnatte der. Som i kan høre er der masser af muligheder for 
overnatning så det finder vi ud af. Som sagt er det en lidt ældre hytte så jeg vil selvfølgelig også 
bede om at den bliver passer godt på da den har stor familie betydning for os. Bare rolige 
teenagere vi har internet i huset så i går ikke glip af noget ;) I forhold til transport så køre Malte. A 
og Mikkel (Drage). Malte A vil tage traileren så vi kan lægge alle private tasker og dykkerudstyr 
der. Der vil derfor i prisen være indregnet kørselspenge til de to. Der vil komme til at sidde 4 i hver 
bil med afstand så vi forsat overholder retningslinjer i forhold til sammenkørsel og COVID-19.  



Hvor skal vi dykke?  
 

Kirke Helsinge Strand  
Kirke Helsinge strand er den strand vi bor ved som ligger 300m 
fra huset, dette er også stedet jeg bruger mange sommer på at 
jage fladfisk. Det er meget lavt og man skal derfor en god 
svømmetur ud for at komme ud til en stenrevle og efter den er 
der normalt mange fladfisk som er klar til at fange, det er derfor 
et godt sted at starte og det bliver også her vi kommer til at 
lave nat dyk om lørdagen.  
 

Reersø  
Reersø er blandt toppen over steder for UV-jagere, man kan 
næsen altid finde en bøje i overfladen og nettende fyldt når de 
kommer op. Det er intet under at stedet også tidligere har 
været brugt til DM i UV jagt flere gange. Her finder man bl.a. 
pighvarrer, skrubber, Torsk, hornfisk og nogle gange ørred. Med 
andre ord her så får man en af Danmarks bedste chancer for at 
tage en eller flere fisk med op, og derfor et fedt dyk uanset om 
du vil jage eller bare se fiskene. Husk hvis man er +18 år og 
gerne vil. Jage så husk at køb fisketegn, det kan købes online for 
40 kr. Pr dag    
 

 

Tissø  
Dette er også et helt særlig dyk hvis alt går som det skal. Du 
tænker sikket hvor i alverden er Tissø og det forstår jeg godt, 
men Tissø har et areal på 12,3 km² hvilket gør det til Danmarks 
fjerdestørste sø. Søen er utrolig vigtig for naturen og den er 
derfor helt særligt fredet hvilket gør den utrolig kompliceret og 
få tilladelse til at bruge søen og området. Jeg har skrevet med 
Kalundborg kommune, for at høre om vi særlige kan få 
tilladelse til at dykke i søen hvis vi lover og passe på naturen 
samt tager et kamera med så de kan se fiskebestanden. For er 
der fisk i søen? Bestemt ja, der er faktisk intet mindre end 20 
forskellige arter fisk i søen og derfor håber vi meget på en 
tilladelse så vi kan opleve dette fantastiske fredet området.  

 

Storbæltsbroen (Måske) 
Dette er et klassisk dykkersted og er et alternativ til Tissø hvis 
vi ikke for tilladelse der, meeeen vi krydser fingre og håber for 
Tissø og ellers har vi også et godt dyk her hvor man med 
garanti kan fange fladfisk.  



Pris  
Dette er en tur som selvfølgelig også koster lidt da det er en weekend, som kræver forskellige ting. 
Vi prøver og gøre det så billigt som muligt men selvfølgelig stadig så vi ikke mangler noget. Der vil 
blive opkrævet beløbet efter turen i klubben. Beløbet betales til mig (Jonas) og så vil jeg fordele 
pengene til de forskellige poster. Selve sommerhuset har vi fået lov til at låne gratis (selvfølgelig)  
Derfor vil der være fordelt omkostninger imellem ALLE og omkostningerne vil være  

• El og vand (Mest vand grundet skylning af udstyr), Kørsel til Malte. A & Drage Mad + diverse  
 
Som sagt er planen at holde beløbet så lavt som muligt og Jonas vil lave slut regnskabet og sørger 
for alle overføre og fordele pengene.  

Oversigt over weekenden 
Fredag 
15:00 - Mødes i klubben  
15:05 - Intro og pakning af trailer  
15:10- Kør fra klubben imod Fasanvej 23 4281 Gørlev  
16:30- Ankomst til Fasanvej 23 4281 Gørlev samt fortælling om huset og området. 
17:00- Klargøring af sengepladser evt. slå telt op 
18:00 - Madlavning + spisning + Oprydning  
18:10 – Pakke udstyr og Dyk (Hvis der er stemning for det) 

 
Lørdag 

07:00 – Godmorgen vækning  
07:30 – Morgenbadning  
08:10 – Morgenmad + smør frokost  
09:00 – Oprydning og pakning af udstyr    
10:00 – Dyk + frokost – Reersø     Reersø Rev 
13:00 - Skylde udstyr  
13:30 – Socialt/hygge  
16:00 – Madlavning + Spisning  
21:00 – Pak udstyr og NATDYK (Dem som vil)  

 
Søndag  
08:00 – Godmorgen vækning  
08:30 – Morgenbadning   
09:10 – Morgenmad  
09:40 – Oprydning og pakning af udstyr 
10:10 – Dyk + frokost  
13:30 – Oprydning og rengøring af sommerhus  
15:00 – Forlader huset og køre hjem til klubben  
16:30 Hjemme i klubben og pakker ud og siger farvel  
 



Pakkeliste 
Dykkerudstyr 

- Åbenvandsfinner  
- Logbog 
- Maske  
- Sokker/sko 
- Handsker  
- Evt. Hætte  
- Dragt/Shorty 
- Kniv  
- Vest 
- CO2 patron  
- Blybælte med tilpasset blymængde  
- Dykkerlygte  

- Harpun  
Hvis man er +18 år og bevist vil jage så skal man købe fiskertegn online det koster 40 kr. pr 
dag  
 
Personlig ting   

- Tøj til 2 dage  
- Varmt tøj 
- Ordenligt fodtøj  
- Badetøj  
- Håndklæder (2 styks til bad og til dykning)  
- Toiletsager  
- Kortspil/brætspil/havespil  
- Sovepose/Dyne/hovedpude/lagen 
- Liggeunderlag (Hvis man gerne vil overnatte i telt)  
- 1 Viskestykke  
- Sygsikringsbevis  
- Lommepenge til slik, mindre ting, andet 

 
Her til sidst er det vigtigt og informere at jeg har inviteret jer (de ældste) på holdet, da der gerne 
må bygge sig en god drengegruppe op som har et godt sammenhold. Det bliver en super fed 
weekend som har fokus i dykning og hygge. Jeg håber i vil huske jeres bedste humør og være med 
til at gøre den her weekend til den bedst mulige erstatning for sommerlejren.  
 
Hvis i har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer så kan i kontakte mig (Jonas) på mail eller 
telefon jonas.pinndal@gmail.com  eller 30354319. I må gerne lige bekræfte igen på mit nummer 
at i stadig deltager så jeg er sikker på antallet og så vil jeg glæde mig til at se jer alle til en super 
weekend i dykningens tegn.  
 
Med venlig hilsen       
  Jonas Pinndal  

mailto:jonas.pinndal@gmail.com
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