
Biodyks forårstur til Samsø
Efter flere års pause 
genoptager vi en gammel 
Biodyk-tradition med en 
fælles familie/dykkertur 
til Samsø i ’Store bade-
dags-ferien’ fra 15.-18. 
maj. 

På utallige opfordringer planlægger 
klubben i år en dykkertur til Samsø, 
hvor vi har fået mulighed for at leje 
Lejrskolen Staunsfjord. 

Den ligger helt perfekt lidt syd for 
vikingekanalen Kanhave på øens 
smalleste sted med udsigt og gåaf-
stand til vand på begge sider. 

Mod øst er der udsigt til Stavns 
Fjord, Langøre Havn og smukke sol-
opgange, mens Sælvigbugtens hvide 
børnevenlige badestrand og smukke 
solnedgange, lokker få hundrede m 
mod vest.

Vi har fået et godt tilbud af Allan 
og Lisbeth, som gennem mange år 
har udlejet skolen til skoleklasser, 
familiefester og ferieophold. 

De håber vist, at vi vender tilbage 
næste år. 

Plads til hele familien
Skolen har sengepladser til 35 per-
soner. De fleste køjesenge er fordelt 
i fem værelser på 1. salen i hoved-
huset fra 1905, men der er også to 
familieegnede hytter og et anneks på 
grunden. 

Der er desuden masser af plads 
til at slå telte op, hvis børn eller an-
dre foretrækker campinglivet.

Vi har lejrskolen fra torsdag til 
søndag. Torsdag har vi reserveret 
plads til biler og bådtrailer på færgen 
fra Hou kl. 18.00. Søndag går det 
den anden vej kl. 15.45 fra Samsø. 
Da færgebilletterne er ret dyre, er 
det vigtigt, at vi sørger for at fylde 
bilerne.

Dykkeraktiviteter og madhold 
planlægges, når vi ved, hvem og 
hvor mange der deltager. Der bliver 
god mulighed for at teste nogle af 
Samsøs mange vrag og spændende 
stranddyk. 

Jo flere vi bliver jo sjovere
Skolen har et aktivitetsrum med 
bordtennis, en udendørs fodboldba-
ne og et stort bålsted.

Vi satser på at blive 15-20 bio-
dykkere, og der er tradition for at 
medbringe hele familien – også dem 
uden dykkerdragt. Jo flere vi bliver, jo 
sjovere og billigere bliver det… 

Lejrskolen er et fint udgangs-
punkt for både dykker- og cykelture 
rundt på øen. Der er seks km til den 
nærmeste havn i Langør, mens vi 
skal køre otte km for at handle hos 
Netto eller SuperBrugsen i Trane-
bjerg.

Hvad koster det
► Pris for dykkere lander på ca. 1300 kr. alt incl. 
► Ikke-dykkende deltagere slipper med 800 kr. 
► Børn op til 15 år skal betale 400 kr.
► Børn under 5 år deltager gratis. 
► Regnskabet bliver gjort op på færgen under hjemturen.

► Ankomst: torsdag el. fredag
► Afrejse: søndag eftermiddag

► Tilmeld dig senest 1. marts ved at indbetale depositum på kr. 500   
     på klubbens eventkonto: reg. 2267 konto 6447489854
► Mærk indbetalingen med samsø + navn
► Restbeløb indbetales senest 12. maj
► Flere praktiske oplysninger følger i god tid inden afgang.

Meld 
dig til inden 
1. marts...
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Samsø er et godt sted at teste dit nye 
dykkerkamera.



Dagligstuen rummer både en stor spiseafdeing  og en hygge-krog, som er velegnet til servering af grønlandsk kaffe.

En del af køjepladserne 
er i lejrskolens to hytter 
(foto) og et anneks, men 
de fleste findes i hoved-
huset, som også rum-
mer køkken, stue og to 
baderum.

Fra lejrskolen er der udsigt til vandet mod både vest og øst

Foto fra Lejrskolen Staunsfjord
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Foto: EDC Samsø - lejrskolen kan købes for 2,8 mio. kr.


