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”Vådan av surströmming”

ORDIS HAR ORDET
Hej alla medlemmar.
Sommaren går mot sitt slut fast vi kan nog hoppas på lite fler varma dagar.
Vi har tagit det lugnt och stannat i Sverige i sommar.
Det har blivit två turer norrut, en till Jämtland och en motorcykeltur runt
Siljan med en ny pensionerad kompis. Vi har också besökt Julita i
Södermanland.
Igår var vi en grupp gamla studenter som gjorde en återsamling i Vaxholm. Vi
hade tur med vädret under en stadsvandring och fortsatte sedan till ostfabriken
och bryggeriet i Oskar-Fredriksborg på Rindö för en provning av de lokala
specialiteterna.
Det kan rekommenderas och man får se om man hittar deras produkter lite
närmare.
De tre numera tre badrensen är genomförda, ganska rent men nu har även vi i
Täby hittat el-sparkcyklar i vattnet. En ny trend!
Jag ser att utflykten med Tessi i september till dykparken i Dalarö är
fulltecknad. Det var kul!
Det är svårt få dykandet att bli av för egen del, det blev bara badrens i
sommar.
Men det är lite kul det också. Det smakar gott med grillat efteråt.
Dykflaskan har blivit provtryckt så det finns i alla fall lite beredskap för mer
dyk
Ha det bra under och över ytan!
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Kristiansand 2019 5-7 sep
Onsdag 4:e
Sex stycken grodmän och en grodkvinna startade resan onsdag 4/9 kl 09,00 i Täby
mot Strömstad där vi ska åka färja över till Sandefjord kl 17,00. Det var skönt att
komma ombord på färjan och sträcka på bena. Vi åt en buffé middag som var bra.
När vi kom fram till Sandefjord så var det ca 20 mil kvar till Skottevik där vi ska bo
och dykcentret ligger.

Torsdag 5:e
Efter en god natts sömn så gick vi upp kl 07,30 äter frukost och åker ner till
dykcentret ca 3-400 meter. Där packar vi upp dyksakerna och kollar så att fungerar.
Första dyket blir ett avvägningsdyk vid Lille flate andetjär. Ett natur dyk vid en liten
ö. Allt fungerar bra så vi är redo för resans höjdpunkt, vraket Seattle.
Längd : 140 m Bredd : 18 m
Tonnage : 7,369 t
Dykdjup : 20 - 72 meter
Nationalitet: Tysk
Sjönk: 9:e april 1940 efter att ha hamnar
i korseld mellan tyska kryssaren
Karlsruhe och den norska befästningen
Odderøya.

Vi kommer ner på aktern som ligger på 20m,
simmar ner till 40m och simmar sedan sakta upp
tillbaka till aktern. Det finns mycket att titta på.
Efter 20-25 minuters bottentid så är det dags att
gå upp. Ett dykpar simmar lite djupare och får en
längre bottentid och får då lite deco. Alla är nöjda
och belåtna med dyket på Seattle. Själv så tycker
jag att det är riktigt skönt med dyk på ett stort
vrak. På kvällen blir det pizzafrossa som André
bakat. Alla blir mätta och nöjda, det blir skönt att
komma i säng efter denna dykdag.

Fredag 6:e
Så var det dags för ett annat vrak, Mosel. Detta ska vara det finaste vraket här.
Det visar sig stämma. Vi kommer ner på den stora kanonen i fören, simmar bort till
aktern där det också finns en kanon. Sedan simmar vi sakta tillbaka till fören och
efter 20-25 minuter på vraket är det dags att gå upp för oss som inte vill ha deco.
Här finns hur mycket som helst att titta på. Kanoner, ammunition,
undervattenskoter för minsvepning m.m.
Vilket vrak!!!!!!!!!!!!!
Vraket av Mosel ble funnet sommeren
2001 på femti meters dyp i relativt god
stand av Bjarte og Siri Skar. Vraket står
på kjølen, man kan fortsatt se
luftvernkanoner og detaljer fra krigens
dager.
Type: Tråler ombygget til minesveiper.
Bygd: Bygget i 1937 i Tyskland
Nasjonalitet: Tysk
Senket: 15 oktober 1944
Størrelse: Lengde: 49,80 meter Bredde:
8,10 meter Vekt: 426 Brt Vraket ligger
fra 33 – 54 meter. intakt med kanoner.

Efter lunch så var det dags för ett dyk på Seattle igen. Vi simmade som gårdagens
dyk. Men nu var det inte så fint här efter dyket som vi gjort på Mosel.
Lörd 7:e
Sista båtdyket här, tänk vad tiden går snabbt när man får göra fina vrakdyk. Vi åker
ut till Mosel igen, där är det fyra båtar, fem med oss och totalt 28 dykare. När vi
kommer ner på vraket så märks det inte så mycket att det är många här. Vi simmar
samma vända som vi gjorde igår och bara njuter att titta på allt som finns här.
När vi kommer iland så väljer några av oss för ett kort naturdyk vid dykcentret.
Sen är det dags för att packa och åka till kvällen sovplats, Silleruds station nära
Årjäng.
Här kan ni se Andrés film från
Kristiansand.
Min film kommer i nästa
Grodblad. /Lars Åke
Här finns en länk om Mosel.

Badrensen 2019
Vi börjar med ett STORT TACK !
Det verkar som att folk börjar bli miljömedvetna, för i år har vi inte hittat så mycket
skräp vid baden. Vi brukar alltid hitta någon cykel, i år så blev det bara en liten el
driven sparkcykel nere vi Kråkudden. Sedan var det som vanlig, burkar, flaskor,
engångsgrillar, m.m. och en ishacka, se bild nedanför.
Efter vi rensat baden så grillade Thomas korv av alla möjliga sorter. Det
var mycket gott. För säkerhets skull så var brandsläckaren med första
gången då det var väldigt tort ute i skog och mark.
Jag avslutar också med ett STORT TACK till er som var med och rensade i år.
Detta ger klubben ett stort ekonomiskt bidrag. Skulle vi inte ha badrenset så får vi
ingen korv och luft vid utfärder, dyrare luftfyllningar, inga sponsrade båtutfärder
och ingen räkfrossa på Gotland/västkusten.

Dykplan 2019
Klar 4.9 Kristianstad max Vi planerar vrakdyk resa i Norge via Adykk. Kostnad ca
Norge
8 4000kr. Det blir ca 5 dyk. Avresa onsdag den 4 och hem
lördag 7.9 (dykansv: André Gerlitz)
plan 28.9 Tessie
Dalarö
vrakpark

max klubben sponsrar med ca 30%. Just nu 7 dykare anmälda.
8 Detta är max vad båten kan ta. Om ni vill sätta upp er som
reserv hör av er. (dykansv: André Gerlitz)

plan Sep Båtutfärd

max LÅ kollar möjlig båtutfärd
5

plan Okt Langesund?

Nära kusten, vrak dyk med max 30m? En natt på båten.

plan Nov Harö

Kom med förslag på dykställe

brygga?
plan Dec Lidingö,
plan 31.12 Lervik?
Natur 10m

14

Bilstället med tre bilar

NYÅRSDYK med champagne sök

I januari får vi väll hoppas att vi
kan göra isdyk

Luft till klubbmedlemmar
Då det har blivet brist på Helium och priset har gått
upp, samt att vi dyker mindre medför att
flaskhyran stiger per flaska. Så jag måste höja
priserna på både Helium och Syre.
Slå en signal till mig när du vill ha flaskorna fyllda, så kommer vi överens
när det passar att lämna och hämta eller så fyller jag flaskorna direkt.
Luft fyllning av flaskor med volym upp till 24 liter och
Boost av flaskor upp till 7 liter 20: -/styck.
Vill du ha en Nitrox eller en mix blandning i dina flaskor
Så fyller jag det också.
Ett krav är tvättade flaskor och ”rätt” dykcert.
Kostnad: 18 öre/liter O2
Helium 100 öre/lit
Medlemmar som följer med på våra utfärder får Gratis luft.

Jag fyller endast till medlemmar i Grodmännen
Priserna gäller från 2019-08-25

Välkommen till Lars Åke Tel. 0708 768322






Nästa Grodblad kommer i december
Jag kommer
också i
december

