
M ø n s  s P O R T s -
Dy k k e R k lu b
– oplevelser under vand

Praktisk
Møns Sportsdykkerklub har eksisteret i 25 år, og har 
klubhus i Stege. Vi dykker mange gange om måneden, 
men som medlem bestemmer du selv dit aktivitets
niveau. Derudover har vi flere arrangementer hvert år, 
fx fastelavnsfest, Sankt Hansfest og julefrokost.
 
I klubben har vi to instruktører, der underviser efter 
det internationalt anerkendte CMASsystem (Con
fédération Mondiale des Activités Subaquatiques). 
Uddannelsen lægger vægt på sikkerhed, og på at du 
som ny dykker opnår en pæn praktisk erfaring, inden 
du bliver sluppet løs på egen hånd.

Dykning er en sport og en hobby. Alle kan være med 
uanset køn og alder, du skal bare have et godt helbred 
og kunne lide saltvand. Så venter der dig til gengæld 
en oplevelse, du ikke må snyde dig selv for.

Kontakt os for nærmere information.

Møns Sportsdykkerklub
Fiskerstræde 6
4780 Stege

Email: info@msdklub.dk
www.msdklub.dk
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Møn har en storslået 
natur, og dette gælder også 

under vandet. Oplev det liv, der 
findes under havoverfladen i 
Danmarks mest spændende 

undervandsmiljø.

Omkring Møn ligger 
1520 vrag i særklasse. 

Et dyk giver altid nye op
levelser til den, der søger 

spænding og nye ud
fordringer.

Dykning bygger på til
lid og samarbejde, og derfor 

er et solidt kammeratskab en 
grundpille i klubben. Også på 
land bliver du en del af et fæl

lesskab med masser af so
ciale arrangementer.

Dit tekniske udstyr kan 
være afgørende for liv og 

død under havoverfladen. En 
væsentlig del af det at dykke er 
derfor at pleje og vedligeholde 

materiellet. Du opnår på den 
måde en teknisk indsigt.

Når du bryder gen
nem overfladen, dykker 

du ned i en uberørt ver
den, hvor tiden ændrer 

tempo, og hverdagen 
er langt væk.

At dykke kræver di
sciplin og overblik. Som 

dykker får din personlig
hed en ekstra styrke, som 

du kan bruge i alle livets 
udfordringer.
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