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OMSLAGSBILD
”Trandans i dykutrustningen!”

ORDIS HAR ORDET
Hej alla medlemmar.
Nu tar vi det väldigt försiktigt och försöker verkligen undvika att få Covid-19.
Det är arbete på distans som gäller, och jag och min fru håller oss isolerade:
nästan helt hemma eller ute på promenad i det fria.
Jag hoppas verkligen att vi slipper allvarliga fall i klubben. Krisen är inte över
på länge.
Dessbättre fick vi godkänt av revisorn så ansvarsfriheten är hemma för i fjol.
Det är dags att tänka på badrens om ett par veckor. Vi som känner oss friska
och vågar oss ut drar igång tisdagen den 19 maj i Skavlöten. Det borde gå att
hålla avstånd. Korv och hamburgare grillar vi efteråt. Kanske har det hunnit
bli lite skräp i år om det blir grillväder. Hoppas att så många som möjligt kan
vara med så det blir klart snabbt och enkelt.
Fundera över bra vrakplatser som kan nås från land inför badrensen. Det är
tävling på gång.
Om två år, 2022, fyller klubben 50 år. Det är dags att börja fundera på hur vi
skall fira det. Kom med förslag!
Än en gång - vi ses på badrenset tisdag 19 maj.
Man kan lita på att grillchefens fixar korv och annat gott och nyttigt!
Tillbaka i vardagen, tvätta händerna ordentligt och undvik Coronaviruset om
det går!
Dyk mycket men försiktigt i sommar!
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Andas från vätska:
Är Diving's Holy Graal här?
Ingen mer dekompressionssjukdom. Och inga fler gränser för djup eller tid för ett dyk,
utom fysiska begränsningar som inte är kopplade till gas andas. Dykning med flytande
andning, tidigare ett underverk av science fiction som James Camerons film The Abyss ,
verkar ha rört sig närmare verkligheten med utformningen av en enhet som gör det möjligt
för en dykare att andas via en återoxerad vätska som cirkuleras genom lungorna. Dess
uppfinnare är Arnold Lande, en pensionerad hjärta- och lungkirurg som arbetade vid
University of Texas Medical School i Houston. Han avslöjade sitt system i en presentation
som gavs i slutet av förra året på den första internationella konferensen om tillämpad
bionik och biomekanik i Venedig.
I Lande design är dykarens lungor, näsa och öron hålrum fyllda med det flytande
perfluorkolet (PFC), som finns i en stängd hjälm. Andnings reflex, anser Lande, bör vara
kontrollerbar genom en kombination av träning och, om det behövs, ett läkemedel för att
desensitisera dykaren till känslan av vätska som kommer in i kroppen. PFC flyttas in och ut
från lungorna av en ventilatorenhet som passar runt överkroppen och använder en pump
för att variera trycket på bröstkorgen. "Detta skulle ge hjälp till dykarens andning som han
behöver medan han arbetar hårt, att behöva dra en vätska in i lungorna och utvisa den
igen,sa Lande till pressen.
Gasformigt syre bubblas in i PFC, som kan ta upp mycket höga gasnivåer, för att
upprätthålla tillförseln. Genom att absorbera vätskesuspenderad gas tänds inte
dykaren. "Det fina med att göra allt från en vätska är att du inte behöver använda dessa
mycket komprimerade gaser i lungorna som kommer att lösas upp i blodet, sade Lande. ''
Du har en vätska som du kan fylla med lika mycket syre som du behöver. '
Syreförsörjningen finns, tillsammans med ett batteripaket, i en propellerdriven enhet som
hanteras av dykaren, på liknande sätt som en undervattensscooter. Avlägsnandet av
koldioxid hanteras genom att ta ut blod ur kroppen, via en kateter införd i ljumskens
femoralven, och cirkulera det genom en gasgenomsläpplig membrankälla monterad i
dräkten. Koldioxid absorberas av ett ämne som sodakalk placerat på andra sidan av
gällande membran, innan blodet återförs till kroppen.
Gasutbytarkonceptet är baserat på det som redan används i hjärt- och lungmaskiner på
sjukhus, eller membranoxygenatorer. Användningen av återoxiderad PFC har redan
använts framgångsrikt i sjukhusmiljön; ett litet antal amerikanska sjukhus har använt
vätskeventilation framgångsrikt på mycket tidigt födda barn sedan mitten av 90-talet. Det
har inte rapporterats hur nära Landes design är en fungerande prototyp för människor - och
huruvida några mänskliga marsvin har anmält sig för att prova en.
publicerad i januari 2011-numret av DIVER

Badrensen 2020
Så var det dags igen att rensa baden åt Täby komun.
2019 hittade vi inte så mycket, kommer vi att hitta mer i år?
Vad får vi att äta?
Den som kommer får se.
Så dyk upp vid Skavlöten.

På tisdag 19 maj kl. 18,00
och tisdag 23 juni kl. 18,00
eller tisdag 18 aug kl 18,00
Har du inte dykt på ett tag så är detta ett alldeles utmärkt tillfälle att
prova sin dykutrustning dessa dagar under säkra förhållande.
Efter vi rensat tänkte vi ha ”var-ska-vi-dyka-i-höst-möte”
Så kom med förslag på dykplatser

Välkomna!

Abborrkroken 2020-03-22

Idag var det riktigt kallt på morgonen i Täby, -8,3. Men
det ska bli varmare på dagen ca +4 grader.
När vi kommit fram sätter vi på oss dyksakerna och går i
vattnet. Det verkar som vi fått lite Corona virus i
dykutrustningen, en nyservad regulator börjar friflöda och
min båda handskar läcker lite. Jag går upp och kollar att
allt är rätt med hanskarna, byter till torra innervantar och
går i vattnet igen. Då läcker ”bara” höger hanske. Suck!
Så det blir bara ett 20 minuters dyk för mig. Efter vi dykt
så tar vi fram grillen och njuter i vår solen.
Text & foto: Lars Åke

Vinterviken Stavsnäs 2020-04-13
Är vi i Sverige eller i något annat land? Visst är vi i Sverige. Solen lyser för
fullt och det är vindstilla här inne i viken. Vi sätter på oss vår utrustning och
går i vattnet. Sikten verkar helt ok, ca 5 meter, kanske lite mer. Vi följer
botten bort mot berget. Fortsätter ner till
skylten, man kan fortsätta till en
skylt men det är 170 meter dit. Så vi vänder tillbaka.
Efter 45 minuter så är det dags att gå
upp för det börjar bli lite kallt i det
+3 gradiga vattnet. Uppe på land
känns det lite ruggit efter dyket, Så
jacka och mössa på. Vi värmer oss
med varmt kaffe och grillad korv
från våran grill. 
Text & foto: Lars Åke

Djurö VA Verk 2020-04-19

Idag känns det som sommar, här inne i viken är vi skyddade från vinden. Man
kanske ska hoppa dyket idag och bara sitta i solen och njuta.
Vi beslutar oss för att dyka. När vi klär på oss så kommer man ihåg vad det är
varmt i en strängd torrdräkt när solen skiner. Så snabbt ner i vattnet. Vi
simmar ut efter röret som går rakt ut till 25-28 meters djup, där vi tar till
vänster i ca fem minuter. Vi vänder tillbaka och tar en sväng åt höger också.
Sedan simmar vi tillbaka till land. Det känns lite kallt i vattnet efter 50
minuter dyktid, det är bara + 4 grader. Nu längtar man till det blir varmare i
vattnet och mera djurliv. Sikten är ca 5 meter vid land och på djupet ca 10
meter. När vi kommit upp på land så njuter vi av korv och kaffe i solen.
Text & foto: Lars åke

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



Dykplan 2020






19 Maj Badrens 1
30/31 Maj: 2 dagars dykresa med Tessie
23 Juni Badrens 2
18 Aug Badrens 3
11-19 Sep Norgeresa till Kristiansund. 

Mera utfärder kommer i nästa Grodblad som
kommer i början av september.

Nytt datum på Dykmässan

Var ska vi dyka i höst?
Vi tänkte utlysa en tävling.
Ge förslag på nya spännande land- & Stockholmbaserade dykplatser för hösten. Gärna nya vrak!
Vinnarna (max 3) kommer att premieras med en
flaska...
Skicka ditt förslag till styrelsen eller skriv på Face Book
eller meddela oss på badrenset.

Om vi har förslag redan till badrenset så utdelas priset
då, annars kommer det senare, kanske måste vi
testdyka platserna först .
Jury = Styrelsen.

Du glömmer väl inte………
rensen i år?
Så det är bara att
dyka upp vid Skavlöten.

På tisdag 19 maj kl. 18,00
och tisdag 23 juni kl. 18,00
eller tisdag 18 aug kl 18,00

Trevlig Sommar

