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Hej nya, gamla och f.d. medlemmar!
Här kommer inbjudan till Classic Dykträff Lysekil, som arrangeras av Lysekils Dykmuseum lördagen den
11/9 2021.
På Classic Dykträff träffas dykentusiaster från när och fjärran och dyker med dykutrustning från förr i
tiden! Evenemanget startade i Jönköping 2013 av eldsjälen Thomas Helmerson, och nu tar vi traditionen
vidare till Lysekil! Vi samlas och dyker vid vackra Släggö, centralt i Lysekil, som är en av Sveriges
populäraste dykplatser. Alla
intresserade, även de som inte dyker, är förstås välkomna att komma och titta på!
I samband med arrangemanget ordnas också utomhusdykloppis, visning av Lysekils Dykmuseum samt
kräftkalas med pinfärska havskräftor på lördagskvällen. Observera att antalet platser till kräftkalaset är
begränsat och att först till kvarn gäller vid anmälan! Läs mer om evenemanget och hur du anmäler dig i
den bifogade inbjudan!
Vi beklagar att det har varit problematiskt att betala till oss via Swish, det är nu åtgärdat och vi hoppas
därför att du som tidigare varit medlem (och inte redan har betalt årets medlemsavgift) vill fortsätta att
vara det! Även om allt arbete i föreningen sker ideellt är vi helt beroende av medlemsavgifter och
sponsorer för att kunna ha öppet dykmuseet och bedriva verksamhet . Medlemsavgifterna för
innevarande år ser ut som följer:
Personligt medlemskap: 100 kr
Studerandemedlemskap: 75 kr
Familjemedlemskap: 250 kr
Föreningsmedlemskap: 250 kr
Livtidsmedlemskap: 1 500 kr
Företagsmedlemskap: 1 000 kr
Medlemskap berättigar till gratis inträde på dykmuseet under föreningens ordinarie öppethållande samt
vanligtvis rabatterat pris på våra övriga evenemang. Avgiften betalas till föreningens bankgiro 536-7362
eller Swish 123 266 80 36. Vänligen ange namn, e-postadress och typ av medlemskap i samband med
betalningen.
Hoppas att vi ses den 11/9 på Classic Dykträff Lysekil!
Sommarhälsningar

Staffan von Arbin
Ordförande i Föreningen Lysekils Dykmuseum
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