NORSK DYKKEHISTORISK FORENING
INVITASJON TIL NORDISK DYKKEHISTORISK TREFF 2017
LARKOLLEN NÆR MOSS 24. til 27. august.

Stein Stavdal Paulsens private dykkemuseum Larkollen.
Det er her bespisning og foredrag finner sted fredag, lørdag og søndag. Stein har kontakt om leie av
flere private overnattingsmuligheter og campinghytter i nærheten. Hotellet har begrenset kapasitet
grunnet et annet stort arrangement. Kontakt Stein på steinsp@online.no om overnatting.

Vi har begrensning på deltagerantall og går ut til den norske og de nordiske
foreningene først. I slutten av mars går vi ut til resten av Europa.

Program.
TORSDAG 24. august. For de historisk interesserte har vi ordnet med omvisning på
Oscarsborg festning i Drøbaksundet som starter der ute kl. 15.00. Vi er også noen som har
bestilt overnatting på festningen. http://www.oscarsborghotel.no Ytterligere opplysninger
om denne delen av programmet fra bwkahrs@online.no
FREDAG 25. august
Kl. 11.00 Åpning av den praktiske dykkedelen av treffet på Norsk Yrkesdykkerskole (NYD) på
Fagerstrand. www.nyd.no Dykking med medbrakt gammelt og med nytt utstyr fra NYD.
Lunsj på NYD.
Kl. 16.00 Transport til Larkollen og overnattingssteder. Privat, camping eller hotell.
Om kvelden rekebord på bedehuset Emmaus. Drikke må kjøpes eller medbringes. Begrenset mengde
for salg.
LØRDAG 26. august
08.30 – 09.30 Frokost på bedehuset. Må være ferdig og ryddet før kl. 10.00.
Kl. 10.00 Åpning ved vår formann Stein Stavdal Paulsen og ordføreren i Rygge kommune.
Kl. 10.15. Tidlig dykking i Norge med hovedvekt på klokkedykkingen i Kilstrømmen v/ Bjørn W. Kahrs
Kl. 10.45 Verdens nordligste hjelmdykk. v/Dag Nævestad.
Kl. 11.15 Beinstrekk og kaffe.
Kl. 11.45 Dykkingen på Kalstø (ilandføring på vestsiden av Karmøy)som var og er Norges største
dykkeprosjekt inshore. v/Kai Olsen som var prosjektleder for dykkingen.
Kl. 12.30 Lunsj.
Kl. 13.30. Ottestad Breathing Systems. Utviklingen av pusteutstyr for dyp dykking v/Nils T. Ottestad
Kl. 14.00. Vikingdraktens historie.
Kl. 14.30 Beinstrekk og kaffe.

NORSK DYKKEHISTORISK FORENING
15.00 Larkollen og stedets historie. Vår berømte sjøhelt Tordenskjolds var også i Larkollen.
v/lokalhistoriker.
15.30. Tordenskjold og dykking. v/Bjørn W. Kahrs
15.45. Norsk hyperbarmedisinsk historie og dype metningsdykk. v/Kåre Segadal.
Ca. 16.15 Analyse av luftprøver fra ubåten Kursk v/Kåre Segadal.
Ca. 16.30 Åpning av den nye delen av den dykkehistoriske samlingen i bedehuset Emmaus. Tid til å se
på samlingen.
Ca. kl. 19.00 Sjømatbord på bedehuset. Drikke må kjøpes eller medbringes. Begrenset mengde for
salg.
SØNDAG 27. august
08.30 – 09.30 frokost på bedehuset
Ca kl. 10.00 Avreise til Moss for å ta fergen til Horten. Går ca. hver halvtime. Spasere fra fergeleiet til
museet.
Ca. kl. 12.00 på Marinemuseet. Omvisning og foredrag.
Ca. kl. 14.00. Lett lunsj og avslutning.
Evt. retur til Moss for flybuss, tog.
Pris.
Vi prøver å begrense prisen oppad til maks. kr. 1000,- for mat og inngangsbillett på Marinemuseet.
Dette betales ved ankomst Larkollen.
Overnatting og drikke betales av hver enkelt.
Påmelding til post@dykkehistorisk.no eller til bwkahrs@online.no
Påmelding overnatting til steinsp@online.no og se tekst under bildet på første side.

