
													 																 	

  
 
Välkommen till Havsresans  
fältvecka 2017 i Malmö! 
 
 

 
Nu är det inte långt kvar till fältveckan drar igång och det är kul att du är en av de anmälda deltagarna! 
29 dykare är anmälda till veckan och alla kommer att få uppleva en stor variation i dyken. 
 
Vi har många intressanta natur– och miljödyk varvat med jakten på legendariska vrak, oidentifierade 
spännande vrak och mycket annat. F n har vi fem dykbåtar som tar oss ut under veckan. I slutet av 
veckan hoppas vi som vanligt att få hjälp av ett av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg för att hitta mer 
av det okända.  NYTT är också ett seminarieprogram under veckan som erbjuder bra ny kunskap och 
intressant information. TA del av seminarieprogrammet och anmäl ditt intresse till det du vill gå till. 
  
Måndagen den 22 maj kl 10:00 är en viktig tid. Då startar vi Fältveckan med information och 
genomgång. Samlingen sker på SEA-U Kunskapscenter som ligger på Skeppsbron 10 i Malmö (gamla 
svävarterminalen).  Kör ut och runt byggnaden så finns ett inhägnat område bakom byggnaden där du 
som deltagare i fältveckan kan parkera (begränsat antal platser). För dig som skall bo ombord på T/S 
Helene är det bra att känna till att hon kommer till Malmö under måndag eftermiddag. T/S Helene 
kommer att ligga utanför SEA-U, liksom flera av de större dykbåtarna. 
  
Varje dag kl 08:30 är det skepparmöte på SEA-U med de som är skeppare under dagen.  Här 
fastställer vi dagens dykmål beroende på väder och vind. En grundplan finns planerad redan innan, 
men väder och vind kan ställa till det varför vi gör en avstämning på morgonen.  Direkt efter 
skepparmötet tar vi oss till dagens dykmål. Lunch kommer att erbjudas för dykarna, och de boende 
ombord på T/S Helene får också frukost. 
  
Luft är alltid en trång sektor, men om de som har möjlighet fyller sina tuber ”hemmavid”, så ser vi till 
att ordna luftfyllning för dig som inte har den möjligheten. Observera att vi inte kan ordna annat än 
vanlig andningsluft. Vill du ha Nitrox eller andra gaser måste du ordna detta själv. Vi räknar av 
naturliga skäl inte med några väldigt djupa dyk. 
  
Inför varje dykdag kommer du att få ett e-postmeddelande med vad som händer för just dig.  
Observera att Havsresans fältvecka innebär att du inte alltid får dyka på just det du vill, men vi strävar 
efter att få en bra spridning på dykobjekt under veckan för alla dykare. 
  
Du som är skeppare och ansvarar för fartyg eller båt kommer att få en särskild kontakt angående detta 
inom kort. Förhoppningsvis har vi underbart väder och blank sjö, men omständigheterna kan påverka 
dyk och dykbåtar.   Det är därför naturligt med en viss grad av osäkerhet under veckan. 
 
Slutligen … missa inte veckans kvällseminarier som är helst kostnadsfria för dig som deltagare i 
Fältveckan. Inom kort får du särskilt meddelande om detta och vi ser fram emot din anmälan!  
 
Frågor eller funderingar: Jonas Malm 0706-357798 (rescue@telia.com) eller Peter Jonsson, 0706-
492333 (peter.jonsson@tg.lth.se)  Hjärtligt välkommen!! 


