Annorlunda möten

KONFERENS
BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER
Tänk att få tillbringa sin konferens tillsammans med hajar, delfiner och valar i deras
territorium. På Mboyti Riverlodge i Sydafrika är det möjligt. AV:Sara Schröder Foto: Mikael Jigmo
67

Annorlunda möten

Man k an åk a till medicinmannen
i omr ådet och se hans ritualer,
rida, titta på omgivningen med
fler a teplantager samt vattenfall

F

öretagen Ocean Geo Divers i Phuket
och Ocean Geographic Pte Ltd
i Singapore anordnar konferensresor
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sardinerna samlas och lockar rovdjur till sig.
– Vi har även aktiviteter för dem som
inte dyker eller snorklar. Man kan åka till

och en av dem som anordnar aktiviteterna på
Mboyti Riverlodge.
Ett annat alternativ är att kombinera

med tema hajdykning. I tio dagar kan

medicinmannen i området och se hans

Sardine Run med hajdyk i Durban, där

gruppen konferera, njuta av sol och god mat

ritualer, rida, titta på omgivningen med

Oceanic Black Tip och Tigerhajar finns.

samt dyka i närmast magiska miljöer vid

flera teplantager samt vattenfall. Många

Mboyti Riverlodge i Mboyti, fem timmars

kombinerar Sardine Run med att åka till

bilresa från Durban. Resan äger rum under

någon nationalpark för safari i tre till sju

Sardine Run perioden, juni till juli, då

dagar, berättar Mikael Jigmo, fotograf, eldsjäl

Dukat festbord för dyk
Som mest kan Mboyti Riverlodge ta
emot 24 personer. På anläggningen finns
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Har man riktig tur k an även
valar komma in och äta av
bollen

tvåbäddsstugor men mot en extra slant

världen, om hajar i stort eller om någon av

från delfinerna och fåglarna lockar till

kan man få bo själv eller i finare rum med

de spännande resor som teamet gör, kan det

sig kopparhaj som deltar i festmåltiden.

varmvatten och värme i rummet. Då det

ordnas.

Med hjälp av en pilot som lokaliserar var

är vinterperiod i Sydafrika under Sardine

För att kunna delta i dyken behöver du ha

Run, kan det på nätterna bli omkring sex

dykutbildning och minst 60 dyk i ryggen, då

till platsen med båt. Det gäller att vara snabb,

grader, men på dagarna är temperaturen

ingen utbildning erbjuds på plats.

för bara en båt får vara vid varje stim.

runt 23 grader. I huvudbyggnaden finns ett
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Under Sardine Run kommer stora stim

sardinerna befinner sig, så tar dykarna sig ut

– Normalt dykdjup är max tio meter. Det

mötesrum som kan användas för konferens.

med sardiner in. Delfinerna samlar ihop

viktiga är att någon har en boj med sig så att

Det är sparsamt tekniskt inrett med teve och

sardinerna till en boll som de pressar upp

båten vet var vi är, då strömmar ibland gör att

DVD, så behövs dator och projektor kan det

mot ytan. Vid ytan kalasar delfinerna på

man flyter iväg. Vi håller oss alltid vid sidan

vara smart att ta med sig det själv. Önskas en

stimmet tillsammans med Cape Gannetfåglar

av bollen så att hajar, delfiner och fåglar inte

föreläsning om hajdykning i olika delar av

som dyker ner och hämtar upp fisk. Ljuden

ser oss. Chansen att skadas är minimal, det

Hajkonferens

viktiga är att ge fri passage åt djuren annars

säl, vilken är vithajens favoritföda, och hajen

slutar all aktivitet kring bollen. Har man

kan då ta miste. Andra attacker på exempelvis

riktig tur kan även valar komma in och äta av

dykare har skett om en dykare går ner djupare

bollen, berättar Mikael Jigmo.

än gruppen. Hajen tolkar då dykaren som
skadad eller svagare än övriga gruppen, vilket

Hajar stabila i psyket
Att hajar skulle vara onda bestar med smak
för människokött, avfärdar Mikael Jigmo
bestämt.
– De flesta som blivit bitna av haj har

triggar hajens jaktinstinkt. Kommer hajen
emot en ska man puffa till den på sidan eller
huvudet.
Det man däremot aldrig ska göra är att
simma ifrån en haj. Risken är då ganska stor

varit surfare. Underifrån ser brädan och den

att hajen vill ta en smakbit, bara för att spotta

simmande surfaren ut som undersidan av en

ut tuggan och konstatera att det inte smakade

Var: Mboyti Riverlodge i Mboyti, Sydafrika
När: bästa tiden är mitten av juni till mitten
av juli
Aktiviteter: Förutom dykning även safari,
ridning, turer till teplantager och vattenfall,
möte med medicinman
Kostnad: 4 000 USD per person för tio
nätter. Då ingår boende, dyk, mat samt
transfer. 100 USD från varje anmälan
går direkt till Ocean Environment Shark
Conservation Projekt, som jobbar för att
bevara hajarna.
Resväg: Flyg till Johannesburg, sedan
inrikesflyg till Durban. Alternativt
propellerplan till lokala flygfältet från
Johannesburg eller Durban
Bokning samt mer information:
mikael@oceangeodivers.com eller
michael@oneocean.com.
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“Jag blir fascinerad av att se in i deras ögon
och se hur smidiga de är”
gott. Mikael Jigmo beskriver ett djur som är

Maten består av frukost, enklare lunch ute

stabilt i psyket men med jaktinstinkter som

på RIB-båten och trerättersmiddag. Vill man

hända, så som att en haj bumpar in i dig.

triggas av att man sjunker eller försöker fly.

använda konferensrummet kostar det extra.

Ibland kan det sticka ut en tand så man får en

– Först cirklar hajen runt för att kolla in det

Att en konferens på anläggningen blir

rispa och det börjar blöda, men det triggar

tilltänkta bytet, sedan kommer de nära och

något utöver det vanliga, kan Mikael Jigmo

inte hajen att anfalla snarare tvärtom då den

puttar till för att kontrollera konsistensen.

försäkra.

känner att det inte är deras föda, förklarar

Den tredje fasen är att de vill smaka.

– För det första blir det en speciell
sammanhållning inom gruppen samt

Pris med mycket inkluderat
Att konferera på Mboyti Riverlodge kostar
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– Det finns alltid en chans att något kan

förändrar deltagarnas syn på hajar. Dessutom
blir det ett otroligt minne att dela.

Mikael Jigmo.
Han tycker helt klart att upplevelsen vinner
över riskerna.
– För mig är det alltid speciellt. De är så

omkring 4 000 US Dollar per person för tio

Att dyka med hajar utgör självklart en

nätter. Då ingår transfer från och till Durban

liten risk då det är stora rovdjur som kräver

på. Jag blir alltid fascinerad av att se in i deras

samt boende, dyk och mat exklusive dricka.

respekt.

ögon och se hur smidiga de är.

otroligt graciösa i vattnet och vackra att se

