Klubarbejde
Alt arbejde i klubregi er ulønnet. For at få en stor
klub som vores til at fungere, er det nødvendigt,
at alle giver en hånd med i de forskellige arbejsopgaver.
Derfor forventer vi, at du også gør din del af arbejdet!
Klubnøgle
Du kan få en nøgle til klubben ved at kontakte
vores kasserer. Du skal betale et depositum, der
tilbagebetales når du afleverer nøglen igen.
Samtidig får du udleveret koden til alarmen.
Koden er strengt personlig og må ikke udleveres
til andre personer!!

Fra en af klubbens ture til Rødehavet

Velkommen til
Kon-Tiki

Efterord
Vi håber at denne folder vil give dig svar på nogle af de
spørgsmål, du måske havde stillet dig selv om
Frømandsklubben Kon-Tiki.
Vi håber samtidig at vi vil få mange hyggelige timer
sammen, såvel på ture som i klubben.
Har du spørgsmål eller forslag, er du meget velkommen
til at kontakte bestyrelsen på: kon-tiki@kon-tiki.dk
Med mange dykker hilsner
Frømandsklubben Kon-Tiki
www.kon-tiki.dk
Hermosagård
Bygaden 82
2605 Brøndby

- En klub for dig og din familie

Kære nye medlem!
Hjertelig velkommen til
Frømandsklubben Kon-Tiki.
Formålet med denne folder er at besvare
nogle af de spørgsmål man stiller sig selv som
nyt medlem i en klub, og samtidig give dig
nogle nyttige oplysninger.
Hvem er Kon-Tiki?
Vi er en ”gammel” klub, der har eksisteret
siden 1973. Vi holder til på Hermosagård i
Brøndbyvester og har udviklet klubben og
faciliteterne således, at vi i dag er en moderne, veludstyret og stærkt social klub med
ca. 90 medlemmer.
Vi er en sportsdykkerklub med et alsidigt
aktivitetsprogram, hvor der også er plads
til at medlemmernes familier kan deltage.
Vi arrangerer:
Vragdyk
Kutterture
Undervandsarkæologi
Undervandsfiskeri
Strandture
Aktiviteter (film, foredrag)
Weekendudflugter med/uden familier
Klubsommerferie
Udlandsture (dykning)
Kurser med relation til dykning
Som regel vil aktiviteterne blive opslået i klubben, på vores hjemmeside og i Boblen.

Hvordan tilmelder jeg mig en aktivitet?
Vi afholder, som tidligere nævnt, mange forskellige
typer aktiviteter af såvel sportslig som social karakter.
For at kunne deltage i disse, skal man som regel
tilmelde sig. Dette kan gøres på forskellige vis:
• Tilmelding på opslagstavlen
• Via Internettet på klubbens hjemmeside (ikke
alle arrangementer)
• Telefonisk
Men uanset hvilket form du benytter dig af, vi vil
bede dig at gøre det i så god tid som muligt, da det
gør det nemmere for arrangørerne at planlægge.

Hvordan fylder jeg luft i mine flasker?
Hvis du er tilmeldt klubben som elev, vil du
i løbet af kurset lære selv at betjene vores
kompressor. Indtil da vil dine klubkammerater sørge for det. Husk at aftale med dem i
forvejen!
Er du derimod tilmeldt som uddannet
sportsdykker, skal du kontakte materialeudvalgsformanden eller en af hans medhjælpere og de vil lære dig at betjene anlægget.
OBS! Dine flasker skal godkendes af sikkerhedsudvalget før første påfyldning!!!

Hvilket udstyr har klubben?
Som aktiv medlem har du mulighed for at
benytte alle faciliteter/udstyr vi har rådighed
over. Vi har dog ikke ret meget dykkerudstyr,
så du skal regne med at anskaffe dit eget.
Du kan få gode råd og hjælp til at finde de
bedste tilbud.
Vi har udrustning til stort set alle slags
dykkeraktiviteter med 2 både, trailer, kompressor, nitroxanlæg, bøjer, tovværk og
meget andet. Tag en snak med klubbens
medlemmer eller udvalgsformanden og find
ud af, hvordan vi bruger det fælles udstyr.

