
Extra nyhetsbrev senhösten 2020. 
Detta brev har du fått då du är/har varit intresserad av dykerimedicin och finns med på mina mail-listor. 
Om du i fortsättningen inte vill ha några nyhetsbrev hör du av dig till mig på enklaste sätt. 
Hör också av dig och meddela ny adress om du byter e-postadress och vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen. 

Med bästa hälsningar  
Hans Örnhagen          hans@ornhagen.se www.ornhagen.se tel 073-2503935 
 
 

  

Resa med dykerimedicinskt tema planerad för mars 2021 är flyttad 
till mars 2022.  Om pandemin tillåter, och det blir minst 10 deltagare, 
kan vi arrangera en resa redan i november 2021 för de som önskar 
komma iväg redan nästa år.  
Mot bakgrund av UDs rekommendationer och Covid-19 utveckling under senare delen av november har 
vi beslutat att flytta resan framåt i tid. De som gärna vill resa under 2021 hör lämpligen av sig snarast till 
ScubaTravel. Om pandemin tillåter och vi får ihop en grupp på mist 10 deltagare reser vi i slutet av 
november. Info om de olika alternativen finns på 
https://scubatravel.se/gruppresor/kalender/dykerimedicin-i-maldiverna 
https://scubatravel.se/gruppresor/kalender/dykerimedicin-i-maldiverna-2022 
 
 Det finns också en pdf att ladda ner på http://ornhagen.se/Reklamblad%20resa.pdf 
 
Resorna överensstämmer i stort med tidigare resor. Kursinnehållet skall ses som en repetitionskurs för 
läkare med EDTC-certifiering, men kan också vara en introduktion i ämnet för en läkare som kanske 
undrar vad ämnet dykerimedicin innehåller. Även intresserade dykinstruktörer, som tidigare deltagit i 
resan, menar att kursen är värdefull för att få en inblick i de medicinska frågeställningar som är aktuella i 
samband med utbildning till dykare.  Reethi Faru, ön där kursen hålls, öppnade igen 1/10 2020 efter 
nedstängningen i mars p.g.a. Coronapandemin. Man hade då på Maldiverna redan passerat toppen på 
sin ”andra våg”. ScubaTravel har tillsammans med andra researrangörer ordnat en avbeställnings-
försäkring med generösa villkor för att möjliggöra sena avbeställningar p.g.a förändrade arbetsvillkor, 
smittspridning på resmål m. m. 
      # 
I övrigt är min hemsida idag uppdaterad med lite info om ”Coronapåverkade” aktiviteter. 
 
Med bästa hälsningar  Hans 
PS Om ni vet på vilket avstånd ni kan känna doften av en rökare så vet ni vilket avstånd man behöver 
hålla för att känna sig säker i coronatider. 
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