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OMSLAGSBILD
”Lucia och Tomten önskar God Jul!”

ORDIS HAR ORDET

Hej alla medlemmar.
I morse kom vi hem med jetlag till ett lite vintrigt Täby och jag hör att det är
första gången solen syns på flera veckor.
Vi har varit på en rundtur i Vietnam och huvudet är fullt av intryck.
Programmet var späckat och guiden mycket kunnig, Det finns mycket att se.
Befolkningen är vänlig och framåtsträvande och landet utvecklas snabbt.
Förr cyklade man, nu åker alla lättviktare och det är trångt så plats för bilar till
alla finns det inte.
Dykcert och dykdator fanns med i packningen men kom inte till användning
annat än som badtermometer.
Det skall bli intressant att höra om höstens dyk här hemma.
Nu är det snart jul och dags för ett nytt år.
Glöm inte att förnya medlemskap och anmäla er till årsmötet!
Ha det bra i vinterkylan antingen både under och mellan dyken!
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Viktig information om
dykning och säkerhet från SSDF
Utan att skapa panik vill vi informera om riskerna med att dyka med
dålig fysisk kondition och sjukliga förändringar i hjärt-kärlsystemet
Anledningen till denna information är att vi vid analysen av de senaste
dödsfallen i samband med dykning har slagits av det faktum att dödsfallen
ofta drabbar ”medelålders” män utan påvisad god kondition och inte sällan
överviktiga. I ett av de senaste dödsfallen fanns också tecken på
immersionslungödem vid föregående dykning som föranlett
oxygenbehandling dagen före dödsfallet. Detta borde ha lett till att dykaren
avstod från vidare dykning. Man måste inte ha någon superkondition för att
dyka, men om man inte klarar minimigränsen en engelsk mil, 1,6 km på 12
minuter (2 km på 15 minuter eller 8 km/tim.) så måste man förbättra
konditionen innan man går kurs eller fortsätter att dyka. För yngre bör
gränsen vara 3 km på 15 minuter eller 5 minuter per km. Dykning innebär en
belastning för hjärtat även om man inte simmar fort eller på annat sätt
anstränger sig. Orsaken är de omställningar i blodflödena som sker när vi
vistas i vatten. Har man en god grundkondition är marginalen till
överbelastning det vill säga alltför stor blodgenomströmning i lungorna, vilket
innebär ökad risk för lungödem, större och risken för immersionslungödem
(SIPE) minskar.
Vi vill därför vädja till alla dykare att:
• Kontrollera er kondition. Kan ni inte jogga så prova simning.
• Kommer en kamrat upp efter dyk med påtagliga andningsbesvär så tipsa om
att avstå från fler dyk
• Avbryt dykningen och ta dig ur vattnet om du upplever plötsligt insättande
andnöd och/eller hostretning samt rossel i lungorna
• Avstå från vidare dykning om ni upplevt plötsligt insättande andnöd
och/eller hostretning vid dykning. Kolla konditionen och sök läkare om du
fått lungödem vid dykning trots god kondition.
Hans Örnhagen
Förbundsläkare

Georgios Sidiras
Hedersdykläkare SSDF

Peter Kempi
Utbildningschef

Dalarövraken 2019-09-28

Vi börjar med ett kontroll dyk på Anna Maria ”Saltskutan” så vår guide Torbjörn
ser att vi är rätt avvägda för att dyka på Bodekull ”Dalarövraket”. Innan vi dyker så
får vi titta på en film om Anna Maria. Sedan är det dags att dyka. Vi följer han runt
Anna Maria och han visar oss sevärdheterna. Efter vi simmat tre varav i lugn takt så
är det dags att gå upp efter 40 minuter. Vi klarade avvägningsprovet så nu blir det
Bodekull efter lunchen. Efter lunchen så ser vi en film om Bodekull. Intressant
historia i filmerna om både Anna Maria och Bodekull. Så var det dags för dykning.
På Bodekull måste man minst var en meter från vraket och man får inte simma över
vraket. Här finns hur mycket som helst att titta på. Här blir det också tre varv i lugn
takt, så efter 40 minuter så är det dags att gå upp. Andrés film från idag hittar ni Här.
Här finns mera information från Sjöhistoriska museet om varken vi dök på idag.
Anna Maria
Bodekull

Yxlan 2019-10-26
Idag ska vi mäta upp ”Honkens Eniro vrak” på Yxlan. André går
igenom hur mätningen ska gå till. längd, bredd, höjd, djup i fören
och aktern. Vi börjar att klä på oss utrustningen. När detta upptäcks,
ingen utloppsventil i Håkans dräkt. Så han fick vara ytorganisation
idag. Så var det dags för oss andra att gå i vattnet. André känner sig
andfådd efter han värmt upp sin RB??? När vi kommer ner till
vraket så avbryter han dyket. Bra gjort, för man ska inte dyka om
det inte känns bra. Så var det bara Bobben och jag, Lars Åke som
fick dyka idag. Vi mäter upp vraket, och tar en cirkelsökning
utanför vraket ifall det kan finnas något spännande där. Det enda vi
hittar är massa lerduvor på botten. Efter 40 minuters dyk så går vi
upp. Vraket var 24,5 m långt 6,5 brett och ca 2 m högt. Ligger på
ett djup mellan 12 m aktern och 16m i fören.
Efter vi dykt så blir det korv för alla som var med idag.

Vad som var fel på Andrés RB kanske ni sett på Facebook. (En o-ring som saknades.)

Årsmötet 2020-03-07
Blir en favorit i repris på Viking Line
Den 7:e mars 2020 kommer vi att ha årsmötet på Viking Line´s Rosella som går från
Kapellskär kl 14,45. På väg till Åland har vi årsmötet som vanligt i en egen lokal. Vi börjar
först med en välkomstdrink, sedan under mötet finns det kaffe och frukt, för den som vill.

Vid 17,30 tiden är det dags för en buffé, där det finns massor att äta. Det är ett bra tips att
vara hungrig. Å det bästa av allt är att drickat ingår i priset. Kan det bli bättre?


Busstider: Roslags Näsby E18 12,45, Brottby 12,55, Vallentuna 13,05
Det är säkrast att vara på plats 10 minuter före bussens avgångstid.
Rekommenderar Viking Line.
Kom ihåg att ta med legitimation.
Samma pris som förra året 250:Barn 6-11 år 50:- ungdom 12-17 år 100:Så det är bara att boka in sig till vår kassör Thomas eller Lars Åke om man vill med.
22 platser finns bokade.
Sista bokning/betalningsdag är 30/1 2020.
Betalas på Postgiro: 853894-4
Mellan årsmötet och buffén kommer du hinna
gå och ta en öl i baren, gå till taxfree butiken och handla, titta på
filmer från 2019 års dyk i konferensrummet.

Samma rutin som förra året.

Dykplan 2019-20
plan 14-12 Kungshamn 25m Bil, vrakrester och ett stort stockankare
plan 26-29

?????

plan 31.12 Lervik

25m Mellandagsdykning på lämplig plats
20m

NYÅRSDYKET.

plan Jan

Harö brygga 25m Vi besöker Harö brygga

plan Jan

Ljusterö

plan Jan- Isdyk
Mars

30m Eller så dyker vi i Grundvik
Vi hoppas på att det finns is så vi kan göra isdyk.

I vinter får vi väll hoppas att
vi kan göra flera isdyk!

Du glömmer väl inte att betala in
medlemsavgiften för 2020?

Luft till klubbmedlemmar
Då det har blivet brist på Helium och priset har gått upp, samt
att vi dyker mindre medför att 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 mars
Vårsolen
kommer
också i
mars

Kallelse till årsmöte 2020
7:e mars ombord på Viking Line Rosella.
Det är nu det är dags för besluten som ska styra
Verksamheten det kommande året. Styrelsen är därför i
behov att höra just DIN röst för att kunna föra klubben dit
Medlemmarna vill ha den.
Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga på
mötet samt på vår hemsida senast en vecka före mötet.
Motioner skall vara klubben tillhanda senast 31 december 2019
för att kunna behandlas av årsmötet. Dessa sänds till klubben
digitalt med e-post:

kassor@grodmannen.com
ordforande@grodmannen.com
Med en förhoppning om trevlig resa på Ålands hav.

Välkomna till årsmötet 2020-03-07

Styrelsen

&

Hoppas vi får många fina dyk 2020.

