
JUMP AND DIVE

Pga særlige vejrforhold er der ikke fastfast dato på jump-And-dive, men dette skal forståes som en hensigts erklæring  

Når vejret og hele set-up'et er klar, modtager man en sms om onsdagen - Altså tilmelding med kort varsel

Det er vores mål at lave en unik dag, hvor du vil blive ramt af ubeskrivelige oplevelser - og se hinanden i forskellige 

miljøer og herigennem at skabe et dybere social relationsspor og forsøge at skabe en rendyrket nydelse. 

Mødested: Holstebro Lindtorp Faldskærmsklub

Program: Donskærvej 4, Linde

Fredag: 7600 Struer

20:00 Indtjek - Briefinger

Pakning af udstyr / konrtol af certifikater / inddeling af team

Lørdag:

09:00 Jump In Brunch Wilhelmsborg kro Spring og brunch

13:00 Jump In Dyk Oddersund Spring

15:00 Dive Down Grisetå, Oddesund strand Easy Dyk

Gl. færgeleje Oddersund Advanced DYK

20:00 Mega Grill HLF Menu: Hummer i hvidløg

Bison bøffer med div.

Østers

23:00 OVERRASKELSE GAJOL lageret i kattegat på 8 meter 2 .årgang

Lån / Leje DYKKERUDSTYR Lån / leje FALDSKÆRMSUDSTYR

□ BCD str. ______ □ Faldskærmsdragt str. __________

□ Maske □ Højdemåler □ Meter □ Fod

□ Finner skriv str _____ □ Hjelm str. _________

□ Våddragt skriv str__________ □ Goggels

□ Bly ____kg □ Faldskærm str. _________ Elevskærm

□ Flaske □ Andet: __________________________

□ Handsker str. _____

□ Hætte str. ____

□ Støvler str. ____

□ Computer

Certifikat Type Certifikat Type PRIS:

□ SSI □ DFU - C 2 spring

□ PADI □ DFU - Demo 2 dyk

□ CMAS □ Andet: Div lækker mad/drikke

□ Andet:                           □ I ALT 1000,- kr.

Tilmelding / hensigtserklæring om at gerne vil deltage!

1 Udfyld lån/leje udstyrslist for dykning / faldskærm Ta et billede

2 Udfyld certifikat typer Ta et billede

3 Send sms til 22380358 (kok) med oplysning om navn, klub og vedhæft billederne.

4 Du modtager SMS om onsdagen  - når vi har en valid og god vejrudsigt og alt kan spille med logistik mv.

5 Du bekræftigere allersenest torsdag kl.12:00, horvidt du er klar eller ikke deltager - BINDENDE TILMELDING

6 Du møder i HLF fredag mellem 19-20 TJEK-IN, samt BRIEFING

Et samarbejde mellem:

Holstebro Lindtorp Faldskærmsklub

Dansk Faldskærms Union

Opholdsstedet No Name

En KVALITETSDAGEN. SWEET WEET AND FUN




