DYKKEHISTORISK SELSKAB
inviterer til
EUROPEAN
HISTORICAL DIVING EVENT 2018
i Ebeltoft
24. - 26. august 2018

EHDE
2018

European Historical Diving Event er et samarbejde
mellem de nordiske dykkehistoriske selskaber, som
på skift arrangerer en årlig event for selskabernes
medlemmer og dykkehistoriske entusiaster fra andre
lande. Dette års event arrangeres af Dykkehistorisk
Selskab i samarbejde med Fregatten Jylland.
Det væsentligste element i eventen er at skabe en
ramme, hvor europæiske entusiaster indenfor historisk
dykning kan mødes og udveksle viden under de bedste
sociale betingelser.
Herudover vil eventen byde på foredrag, rundvisning
på Fregatten Jylland, filmforevisning, dykning med
historiske dykkerapparater og besøg i Dykkehistorisk
Selskabs magasin.
Program
Fredag den 24:
Kl. 1900 Get Together grillaften i Marineforeningen
hvor selskabet er vært. Drikkevarer kan
købes. (Deltagere med evt. ledsager og
inviterede)
Lørdag den 25:
Kl 1000
Åbning af eventen og foredrag i Fregatten
Jyllands auditorium
Kl 1200
Burger eller andet samt vand, som indgår i
deltagerbetalingen
Kl 1300
Dykninger med historisk dykkeapparater i
Fregathavnen
Kl 1900
Middag i form af buffet i Marinestuen, som
indgår i deltagerbetalingen. Drikkevarer kan
købes. (Deltagere med evt. ledsager og
inviterede)
Søndag den 26:
Kl 1000
Rundvisning på Fregatten Jylland
Kl 1100
Filmen om bjergning af Kolding koggen vises
i Fregatten Jyllands auditorium
Kl 1200
Skipperlapskovs på Fregattens kanondæk
hvor Fregatten Jylland er vært.
Kl 1300
Besøg i Dykkehistorisk Selskabs magasin
Vores foredragsholdere
● Drägerwerks injektorapparat DM 20 og DM 40 ved
Philip Nathansen
● Svitzers bjergning af Al Kuwait i Kuwaits Havn i 1964
med Krøyer kugler ved Sven Erik Jørgensen
● Vragere og bjærgere før klokken ved Finn Linnemann

Dykning med historisk dykkeapparater
Philip Nathansen og selskabet vil medbringe følgende
apparater: Det danske 2-bolts apparat, Miller-Dunn
Divinghood Style 3, Snert åben hjelm, Dräger DM 40
injektorapparat, US Navy Mk V 12-bolts apparat, DC 55
blandgasapparat, Dräger Modell 138 iltapparat.
Der vil i det omfang, tiden tillader det, være muligheder
for at deltagerne kan prøvedykke apparaterne.
Deltagerne opfordres til at medbringe egne historiske
dykkeapparater, og meddele dette til eventmesteren ifm.
tilmeldingen.
Deltagelse
Deltagerantallet er begrænset til 60, og her gælder
princippet ”Først til mølle…..”
Deltagerne sørger selv for nødvendig indkvartering. Se
udvalgte indkvarteringsmuligheder herunder.
Deltagerbetaling omfattende frokost og middag lørdag
med ikke drikkevarer ved middagen, andrager DKK.
500,00, som betales ved ankomsten.
Udvalgte indkvarteringsmuligheder
Ebeltoft Strand, www.ebeltoftstrand.dk
Vigen Ferielejligheder, www. vigenferielejligheder.dk
Ebeltoft Parkhotel, www.ebeltoftparkhotel.dk
Danhostel Ebeltoft, www.ebeltoft-danhostel.dk
Airbnb, www.airbnb.dk/s/Ebeltoft-Danmark
Kontaktperson og supplerende info
Tilmelding inden den 1. juli 2018 til:
Eventmester Finn Jensen. Email: fbkk@stofanet.dk
Der vil kunne ske justeringer i programmet. Opdateret
progran vil være tilgængeligt på www.dykkehistorisk.dk
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