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OMSLAGSBILD
” Mot årsmötet med Rosella !”

ORDIS HAR ORDET
Hej alla medlemmar.
Nu har vi åter haft ännu ett årsmöte på Rosella. Väldigt lugnt på båten
eftersom det är melodifestival samma kväll. Dimma på svenska sidan och fin
solnedgång på Åland. Alldeles spegelblankt. Konferensrummet Båken mitt i
båten, bekvämt.
Förhandlingarna gick bra som vanligt och vi välkomnar Håkan W som ny
styreledamot och Håkan M i valberedningen. Revisionen var inte riktigt klar
så ansvarsfrihet fick vi villkorat. Det har hänt förr så jag är inte så orolig.
Om två år, 2022, fyller klubben 50 år. Det är dags att börja fundera på hur vi
skall fira det. Kom med förslag till styrelsen!
Som vanligt fick vi fina videofilmer från dyk under året. Fina bilder från
Norge. Det var inte dåligt att till och med ha fått till ett isdyk i februari i år.
Restaurangen är ombyggd och fräsch, det verkar vara mindre spring bland
borden med den nya lösningen.
Tillbaka i Sverige så hördes mistluren igen.
Tillbaka i vardagen, tvätta händerna ordentligt och undvik Coronaviruset om
det går!
Se till att utrustningen är i topptrim inför badrensen, det blir tre stycken åt
Täby kommun i år igen. Är vi många går det snabbt på en kväll med tid över
till grill och samvaro.
Varma dykhälsningar
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Här kommer lite från våra utfärder
Trassel 2019-12-01

Riktigt så här fint väder var det inte, men lite sol hade vi i alla fall denna
regniga höst. Vi klär om och går i inne i viken för att följa botten ut till vraket.
Efter några varv runt Trassel så fortsätter vi runt piren i ca tio minuter. Vi
vänder och simmar tillbaka. Totalt dyker vi i 40 minuter i 5gradigt vatten med
3 meters sikt. Sedan blir det korv från grillen. 

Kungshamn 2019-12-14


Så var det dags för ett dyk här i Kungshamn.
Det är grått och regnet hänger i luften. Vi tar
det lugnt med påklädningen. När nästan allt är
klart så visar det sig att en cell i Davids RB
inte vill vara med idag. Så han får vara
ytorganisation. Bobben och jag Lars Åke går i
vattnet. När jag ska sätta på mig fenorna så
lossar hanskinfästningen från min dräkt. Så
det blir inget dyk för mig. Så kan det gå.
Bobben dyker själv lite vid strandkanten. Det
är första gången ett RB dyk har ställts in pga.
maskinfel (man nu kan kalla det så) Det har
gjorts över 1000 Rb dyk i klubben utan fel. 
Text: Lars Åke Foto: David

Nyårsdyket 2019-12-31

Tio stycken medlemmar kom till Lervik denna fina nyårsafton som bjöd på en blå
himmel och sol. Man har inte varit bortskämd med sol denna höst, så vi bara njöt av
vädret. Efter Vaxholms båten varit här så kastas Prosecco bubbelflaska i vattnet.
Sedan hoppar vi i vattnet. Tyvärr är sikten inte den bästa idag, max 1,5 meter.
Vi följer linor på botten som går till bilar och en segelbåt. Sedan blir det
flasksökning. Det är jättesvårt att hitta något så André
och jag tänker ge upp, men tar en sista sväng till
vänster om bryggan och där hittar jag flaskan. När vi
kommer upp så blir det glögg och pepparkakor, efter
det så är det dags för korv med räksallad.
Text o Foto: Lars Åke & Lå foto av André

Gott Nytt År
Fyrverkeri från Stockholm ser ni här till höger. (klicka på bilden)

Räfsnäs 2020-01-11

Så var det dag för årets första utfärd. Efter den dåliga sikten i Kungshamn och
Lervik så hoppas vi på bra sikt här ute i Räfsnäs. Vädret är lite grått, lite blåsigt och
nollgradigt i luften. Vi som dyker idag är Anders, André, Håkan och jag Lars Åke.
Vi sätter på oss dykutrustningen och går i vattnet. Vi följer botten bort mot bryggan
för att titta på ”vraket” som ligger under yttre bryggan längst ut. Sikten är inte den
bästa (ca 3 meter) så vi upptäcker att vi missat vraket när vi kommer fram till den
inre bryggan. Men det gör inte så mycket för det finns lite skräp att titta på. Vi
simmar tillbaka och hittar vraket. Vi simmar några varv runt och sedan är det dags
att gå upp efter ca 40 minuter i +3 gradigt vatten. Uppe på land så värmer vi oss
med grillad korv och kaffe. Tack för idag hälsar fyra glada dykare .
En film hittar du här Text, foto & film: Lars Åke.


Harö brygga 2020-01-19

Man kan inte tro att det är den 19 januari.
Idag var vi bara två som ville ut och dyka i
finvädret, André & jag Lars Åke. Det var +3
grader i luften och +2 i vattnet. Sikten var ca
5 meter. Efter ca 35 minuter i vattnet så gick
vi upp och värmde oss med en kopp kaffe.
Kan man ha det bättre en söndagsförmiddag?
Text & foto: Lars Åke

Largen 2020-02-09

Det var inte mycket till is, men det räckte till ett 25 minuters isdyk med glasklar is
som var fyra centimeter tjock. När vi gick i var bara att ”sätta sig” på isen så gick
den sönder. Så motorsågen fick vila idag. Sikten var ganska bra ca 5 meter och det
var +2 grader i vattnet. Djurlivet bestod av en abborre, inga kräftor såg vi. Efter
dyket så blev det grillad korv som vanligt.
Här kan ni se Andrés film och Lars Åke´s film från idag.
Text & foto: Lars Åke

Lövsta Kalkbrott 2020-02-23

Så var vi här igen. Sist vi var här var i sep 2017 och då var sikten inte den bästa, 1-2
meter. Så nu hoppas vi på den är bättre. Det ser ut att vara bra sikt när vi tittar ner i
vattnet. När vi kommer i vattnet på brott 1, så märker vi att sikten är ca 5 meter, på
vissa ställen lite mindre och på andra lite bättre. Vi simmar bort mot den ”grunda
tunneln” simmar igenom den och kommer ut i 2:ans brott. Ner till ”kontoret” och
vidare bortåt tunneln till 3:ans brott, där vi tittar in. Tillbaka till den grunda tunneln
och följer bergväggen till vår uppstigningsplats. Det blir 50 minuters dyktid i +4
gradigt vatten och ett max djup på 15 meter. Sedan så blir det korv med tillbehör.
En film ser du här från dagens dykutfärd
Text. foto & Film Lars Åke

Dykplan 2020










22 Mar Förslag: Abborrkroken (25m)
25 Mar Förslag: Se SF "Breaking Surface" + öla lite
19 Apr Förslag: Djurö vattenverk (30m)
26 Apr Förslag: Harm (18m)
03 Maj Förslag: Fredhäll eller Ryssviken (25m)
19 Maj Badrens 1 (med höstens dykplanering)
30/31 Maj: 2 dagars dykresa med Tessie
23 Jun Badrens 2 (mera dykplanering om det behövs)
18 Aug Badrens 3

Vill ni veta mer om utfärderna så kolla in på vår hemsida.

www.grodmannen.com
Du dyker väl upp på ett badrens i år?

Datum för årets badrens: 19 maj, 23 juni och 18 augusti.
Samling 18,00 Vid Skavlöten.

Årsmötet 2020-03-07
Idag var det spegelblankt hav så vi fick en väldigt lugn båtresa.
Vi började med en välkomstdrink. Så var det dags för årsmötet som gick bra,
allt ser bra ut i klubben. Sedan hade André filmvisning från några av våra
utfärder. Efter det blev det ett besök i taxfree butiken.

Sedan var det dags för buffén.

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 början av maj

Dykare som jobbar ideellt med att rensa Stockholms kajer slår larm om att
hundratals elsparkcyklar har dumpats i vattnet, skriver Svenska Dagbladet.
– Det är helt proppat med el scootrar i vattnet. Totalt har vi hittat flera hundra
längs kajerna i Stockholm, säger dykaren Lars Frick till tidningen.
Dykaren Fredrik Johansson berättar att de har dragit upp 90 elsparkcyklar
bara längs Strandvägen sedan årsskiftet.
SVD 2020-03-05

Badrenset
2020
Så var det dags igen för oss att rensa baden åt Täby kommun. Förra
året hittade vi inte så mycket, kommer vi att hitta några sparkcyklar
i år? Blir det hamburgare eller korv att äta? Den som kommer får se.
Så dyk upp nere vid Skavlöten.

Mer information kommer i nästa Grodblad!

