Det er med stor glede vi kan ønske norges beste
undervannsfotografer velkommen til Kristiansand. I år er det
15 deltakere med på konkurransen som vil ha sin hovedbase
på Stokken som ligger midt i leia mellom dykkene. Her blir det
servert mat og drikke mellom dykkene. Det blir også
kioskvarer til salgs. Alle varer kan kjøpes via VIPS (konto
94147 Kristiansand Dykkerklubb).
Håper dere får et fantastisk opphold her i Kristiansand

Torsdag
Ankomst Dronningen Hotell, Vestre Strandgata 7 4621 Kr.Sand Tlf: 38047000
«Oppgi NM Undervannsfoto».
19.00 Brifing i resepsjonen på Dronningen Hotell

Fredag
07.00 Frokost
08.15 Oppmøte fiskebrygga, se kart.
08.30 Formatering av minnebrikker.
09.00 Avreise fiskebrygga.
10.30 Starte første konkurransedykk.
12.00 Stopp første konkurransedykk.
12.30 Ankomst Stokken for lunsj, flaskebytte, sosial samling, tur for de som
ønsker på Stokken.
14.00 Avreise andre konkurransedykk.
15.00 Start andre konkurransedykk.
16.30 Stopp andre konkurransedykk.
‐ Innlevering ved første anledning etter andre konkurransedykk.
17.30 Ankomst fiskebrygga for levering utstyr, skyllestasjon, egen kontainer
som transporteres vekk for natta. Flaskebytte.
18.00 Utlevering minnebrikke på hotellet

Alt av utstyr kan skylles på brygga. Noe du savner, kontakt Bjørn Andersen ‐
915 46570 eller Harald 91186329. Evt. Facebook ‐ kristiansanddykkerklubb.

LØRDAG
07.00 Frokost
08.15 Oppmøte fiskebrygga/ brifing.
08.30 Formatering av minnebrikke
09.00 Avreise Fiskebrygga.
10.30 Start tredje konkurransedykk.
12.00 Stopp tredje konkurransedykk.
12.30 Ankomst Stokken med lunsj og kioskvarer. Flaskebytte.
14.00 Avreise til fjerde konkurransedykk.
14.30 Start fjerde konkurransedykk.
16.00 Stopp fjerde konkurransedykk*
17.00 Ankomst Fiskebrygga.
19.45 Buss til Kristiansand Dykkeklubbs lokale.
20.00 Bankett på Klubbhuset.
*Innlevering av minnebrikke så raskt som mulig etter fjerde konkurransedykk.
Enten på båten eller ved ankomst fiskebrygga ut fra hva som er praktisk mulig.

Søndag
11.00 Kåring av Norgesmester i Undervannsfoto 2019. Sted Kristiansand
Dykkerklubb

Kristiansand Dykkerklubb, Myrbakken 3, 4621 Kr.sand
Deltakeravgiften er 1400 pr person. Dette dekker 4 dykk,
lunsj fredag og lørdag, luft, oppbevaring mm.
Det vil være kiosk på Stokken for kjøp av brus, kiosk, vann
mm.
Pris på bankett er 695kr
All betaling gjøres via Vipps (94147 Kristiansand Dykkerklubb)

Dvergsøya Nordsiden
Rikt område med fisk og skalldyr, det er ujevnt terreng med fjell og store
steiner, flekkvis sand sletter og mye sprekker fisken liker seg i

Dvergsøya
Tang og tare i øvre deler, steinurer, fjellskrenter,
skalldyr og fiskeliv.

Ytre Kalvøy
Pleier å være en fin plass for kamskjell, noe steiner innimellom. Skaleringshyller
i sandbunn og noe utstikkende fjellhyller. Kan være strøm i området

Ledholmen
Rød sone slak fjellformasjon med sand inni mellom, noe stor stein langs hele
Ledholmen. Blå sone bratte fjell hyller, mye sprekker med rikt dyreliv.

Kvarodden
Første 5 meter er det mye tang og tare, går så over til fjellskrenter og stein med
flere trinn med skjellsand, mye fiskeliv

Ribeveggen
Vegg med masse svamper av diverse arter.
Stepp i forskjellige høyder, innerst er det steinur med fiskeliv.

Vi har masse parkeringsplasser ved dykkeklubbens
lokale.

Utdrag fra regelverk for NM i UV‐foto

Fullstendig

regelverk finnes på:

http://ndf.no/getfile.php/2359/regler_nm_uvf_2018.pdf

Arrangøren ønsker å presisere følgende:
Tid på 90 minutt starter ved signal fra dykkeleder. Man må være på overflaten 90
minutter etter at signal gis. Tiden på din computer er nødvendigvis ikke riktig, da mange
computere slutter å telle på grunt vann. Vi anbefaler å notere ned klokkeslettet signalet
gis
hvis
du
planlegger
å
utnytte
tiden
maksimalt.
Dersom man starter dykket senere enn signalet blir gitt, vil man måtte trekke fra den
tiden. Dersom et dykkepar avslutter dykket adskilt og kommer opp til ulik tid, vil det
kunne
medføre
diskvalifikasjon.
Identifiser deg til nærmeste båt med fullt navn og oppgitt nummer. Mannskap i båtene
rapporterer inn til dykkeleder.

Kontaktinfo:
Bjørn Andersen 91546570 (Arrangement ansvarlig)
Harald Sletten 91186329 (Sikkerhetsansvarlig Dykkeleder)
Stian Olsen 92207271 (Generalsekretær NDF)

Sikkerhetsregler for Kristiansand dykkerklubb.
1. Utstyret skal være kontrollert og i orden før bruk.
2. Benytt alltid komplett og forskriftsmessig utstyr.
3. Førstehjelpskofferten og O2 apparatet skal alltid finnes på dykkerstedet.
Dykkerflagget skal være oppe.

4. Dykk ikke dersom du er umotivert, er påvirket av rusmidler, nylig har vært syk eller
bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking.

5. Når line til overflaten benyttes, skal signalene gjennomgås før hvert dykk.
6. Dykk aldri alene, med mindre det benyttes signal line til overflaten. Slik line skal
være fast forbundet til dykker. En dykker som vil avslutte sitt dykk, skal følges av
par‐dykker(e) helt tilbake til båt/land.

7. Alle dykk skal planlegges og klubbens dybdebegrensninger skal overholdes.
Vær oppmerksom på begrensninger ved gjentatte dykk..

8. Krevende former for dykking, som vrak dykking, dykking i sterk strøm, dykking med
dekompresjons stopp, i mørke, i grotter eller under is, skal planlegges og
gjennomføres i henhold til kompetanse/erfaring.

9. Nybegynnere ikke gå dypere enn hva man er sertifisert for.
10. Alle dykk skal loggføres. Ved klubbturer skal båtfører eller tur‐/dykkerleder utpeke
journalfører. Journal skal oppbevares.

11. Alle dykkere bør føre personlig dykkerjournal.

Ved ulykke: Nødtelefon 113 eller benytt PAN melding på kanal 16 VHF

