Røyken Sportsdykkerklubb

Vi vil med denne folderen fortelle litt om
hvilken fantastisk og opplevelsesrik hobby fridykking og sportsdykking er. Som dykker har
du et ”hav” av muligheter å utfolde deg i.
Røyken Sportsdykkerklubb ble stiftet i 1979
av en håndfull ildsjeler. Klubben er tilsluttet
Norges Dykkeforbund (www.ndf.no) som er et
særforbund innen Norges Idrettsforbund.

Sportsdykking

Havet dekker 90% av jordkloden så muligheten
for å tilfredstille utforskertrangen er stor.
Sportsdykking er en hobby som kan drives hele
året og er nesten uavhengig av været. Det å
sveve rundt i en tilnærmet vektløs tilstand og
utforske tareskog, klipper og overheng er en
fantastisk følelse. Hvis du har øynene med deg
vil du oppleve et spennende og variert dyreliv
som du ikke finner maken til på landjorda.

Som medlem av R.S.D.K. vil du komme med i et
organisert og aktivt dykkermiljø hvor sikkerhet og det sosiale samværet blir prioritert.
Vi ønsker å være en allsidig klubb og prøver å
tilby aktiviteter som passer både for erfarne
dykkere og for de som ønsker dykking som en
familievennlig hobby.
Vi tar gjerne med både barn og andre familiemedlemmer på turer og vi har en egen ungdomsgruppe i klubben. Sportsdykking og fridykking er ikke bare en spennende hobby, men
gir også mye i form av felleskap, opplevelser og
lærdom.
Du får også interesse for havet som en rik
ressurs, og du vil etterhvert forstå at havet
må bevares og beskyttes mot forsøpling og
forurensing.
Som du forstår gir dykking ikke bare spenning,
men er også en lærerik hobby hvor du har muligheten for å praktisere i naturvern, biologi,
arkeologi, økologi, etc. Dykking er også det å
få respekt for havet, kjenne seg selv, sin egen
begrensing og ta hensyn til andre.
Hva venter du på?

Fridykking

Røyken Sportsdykkerklubb har som mål å tilby
fridykkingsaktiviteter til sine medlemmer
i tillegg til kursaktiviteter. Oslofjorden og
omegn har mange plasser som er passende for
fridykking. Klubben har blant annet arrangert
fridykkingsleir på Håøya ved flere anledninger.

Turer

Klubben arrangerer både helgeturer og dagsturer. Helgeturer går gjerne til krystallklart
vann med et mangfoldig dyre- og plante-liv.
Disse turene er med på å styrke det sosiale
miljøet i klubben, og ofte tar vi med oss ikkedykkende familiemedlemmer.

Arrangementer for barn og ungdom krever
innsats fra voksne utover det som klubben har
kapasitet til, og vi er derfor avhengig av at
foreldre kan hjelpe til. Ikke stå på “sidelinja”,
bli med barna på aktiviteten og dykk sammen
med dem. Dykking kan faktisk være en fin
familieaktivitet.
Ta kontakt med klubben hvis du ønsker å være
med i en støttegruppe. Det er ikke så mye ekstra innsats som skal til før arrangementer blir
lettere for oss å utføre. Det kan f.eks være å
holde oversikt over hvem som vil være med på
fridykking, sjekke ut/inn våtdrakter, kjøpe inn
grillkull, være med på dykketuren etc.

Ta kontakt
Kontakt oss via vår hjemmeside hvis du vil bli
med i et spennende miljø, enten som dykker,
støttemedlem eller ønsker å være en ressurs
person for klubben!
Hvis du lurer på mer om klubben så sjekk ut
hjemmesiden vår: www.rsdk.no.

Utstyr

Klubben har eget klubbhus med kompressor og
har egen båt med motor og henger. Vi har også
en del dykkerutstyr til utlån til klubbens medlemmer. Spesielt har vi våtdrakter som passer til barn i alle aldre. Vi er også utstyrt med
sikkerhetsutstyr som f.eks O2-apparat som vi
tar med på turer.

Røyken Sportsdykkerklubb
Postboks 222
3440 Røyken
www.rsdk.no

Forsikring

Medlemmer i RSDK er dekket av NDF sin
kol-lektive ulykkesforsikring som gjelder alle
typer dykking, 24 timer i døgnet over hele
verden.

Kurs

Har du planer om å ta dykkerkurs/ fridykkerkurs? Kontakt oss, og vi vil gi deg nødvendig informasjon og råd.
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