
Veslefrikkturer våren 2019 
 

 
 
Pingvin SDK inviterer  dykkere i Sør-Trøndelag til dags-, kvelds- og pinsetur. 
Veslefrikk er en gammel trebåt som tar oss med ut på plasser som ikke er tilgjengelig fra                 
land. Pingvin SDK har søkt om støtte fra dykkekretsen for å kunne tilby disse turene uten at                 
deltakere må betale for drivstoff.  
Dagsturer med Veslefrikk betyr at du i tillegg til dykking, får nyte Trondheimsfjorden i et sakte                
tempo. Vi går ombord ved Skansen, der er det mulighet for parkering av bil (mot               
parkeringsavgift.) I tillegg til dykkerutstyr er det lurt å ta med det du trenger for en dag på                  
sjøen. Solkrem om (yr lover det), varme og vindtette klær og matpakke. Båten har en varm                
lugar om det blir veldig kaldt. Kaffe og te lages ombord.  
Redningsvester til voksne er ombord. Har du med barn, så må du ta med passende               
redningsvester til dem.  
  



Lørdag 27.4. Måneskinnsvika 

    
Posisjon: 63˚26,89'N, 9˚57,19'Ø 
Beskrivelse: Skrånende sandbunn, mer berg og knauser og noe brattere sørøstover i 
retning Geitaneset. Ankring i vika. 
 
Oppmøte:  27.4.2019 kl 9:30 Skansen 
Påmelding:  baatchef@pingvindykk.no, Mobil 93636390 

Lørdag 11.5. Ramnåsa 

 
Posisjon: ca. 63˚27,66'N, 9˚55,67'Ø. 
Beskrivelse: Nordsiden av Ramnåsen. Brattlendt. Ankring øst for Ramnåsen, 
 
Oppmøte: 11.5.2019 kl 9:30 Skansen 
Påmelding: baatchef@pingvindykk.no 
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Tirsdag 21.5.  Digermulen (kveldsdykk) 

 
Posisjon: 63˚27,27'N, 10˚17,95'Ø til 63˚27,57'N, 10˚15,39'Ø. 
Beskrivelse: Brattlendt, områder med store steiner, noen bergknauser, men går over i 
sand/mudderbunn fra 20 -25 m og nedover. Et bynært mål med båt. For det meste 
utilgjengelig med bil, unntatt helt ved Løften. Best i nærheten av Faua og litt vestover, ca. 
midt i området.  
 
Oppmøte: 21.5.2019 kl 16:30 Skansen 
Påmelding: baatchef@pingvindykk.no, Mobil 93636390  
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Pinseturen til Halten (7.-10.6.) 

 
Posisjon: Ca. 63 nm fra Trondheim 64 10.3122 N, 009 24.4639 E 
Beskrivelse: Dette er en tur som byr på dykking i storslått og vill natur, bedre enn dette blir 
det ikke. Vi drar fredag 7. juni om ettermiddagen, og returnerer 2. pinsedag 10. juni, tilbake 
utpå kvelden. Turen til Halten vil ta ca. 9 timer, dvs. sen ankomst. Eventuelt kan du ta 
hurtigbåten på ettermiddagen den 7. juni. Det blir mulighet for to dykk lørdag og søndag. 
Det blir to måltider om bord på båten (på utreise og hjemreise), og to middager på Halten.  
(der vi alle hjelper til både med fangst og koking). 
Vi har leid rom hos Stiftelsen Halten. Det er også begrenset mulighet for å sove ombord i 
båten. Det er anledning til å ha med familie, barn og ikke-dykkere på denne turen så langt 
det er mulig av plasshensyn. Det blir kostnader for overnatting og mat. 



 
Oppmøte: 6.6. 2019 kveld, Skansen for å plassere utstyr ombord. Avgang 7.6. På 
ettermiddagen. 
Påmelding: arnstein.fossli@gmail.com 
 
 

Tirsdag 18.6. Vest for østmarka (kveldsdykk) 

 
Posisjon: 63 27.3238 N, 010 26.3918 E 
Beskrivelse: Bratt terreng. Ukjent dykkested. Verdt å undersøke. 
Oppmøte: 18.6..2019 kl 16:30 Skansen 
Påmelding: baatchef@pingvindykk.no, Mobil 93636390  
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