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”Hummer eller Rösjökräfta”

ORDIS HAR ORDET

Hej alla medlemmar.
Det har varit en annorlunda sommar som nu går mot sitt slut. Varmt och fint
väder men minimalt resande och social distans är det som gäller för oss.
Nyordet hemester beskriver läget och mitt dykande är nu bara badrens. Krisen
är inte över på länge.
De numera tre badrensen är genomförda, det är mycket folk på plats på baden
i det fina vädret, men det har gått bra i alla fall. En del intresserade och glatt
överraskade av att det finns en dykklubb i Täby, så det är reklam för klubben.
Jag hörde vid grillningen efter sista kontrollrenset om dyk i sommar och att
det är dykresor på gång. Kul att höra!
Baden var ganska rena men glassplitter vid Kråkudden och som vanligt en
cykel.
Fundera över bra vrakplatser som kan nås från land.
Om två år, 2022, fyller klubben 50 år. Det är dags att börja fundera på hur vi
skall fira det. Kom med förslag!
Tillbaka i vardagen, tvätta händerna ordentligt och undvik Coronaviruset om
det går!
Dyk mycket och försiktigt!
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Trollsjön 2020-04-26

Så var vi här igen. Thomas la ut en fråga på Facebook och så blev vi fem stycken som åkte
till Trollsjön. Känner du sugen på att ut och dyka? Gör då som Thomas.
Vi siktar på att åka till Trollsjön vid Tierp och dyka på söndag 26 april.
Per Flogvall, Håkan Holm, Fredrik Ekholm och jag är preliminärt anmälda.
Häng på! Vi siktar på att vara på plats 10.00
Här kan du titta på Thomas video:
https://www.facebook.com/thomas.magnuson.771/videos/1620713431418593/



Grundvik 2020-05-14

Idag fick vi nöja oss med kaffe & mackor.
Så här fint var det nästan i vattnet 
https://www.youtube.com/watch?v=bDgbTVEzAs&fbclid=IwAR0V4BvmfWGcCdM048AldyG71KMlMczniLq5WBm6q4p0JwJoaYE6jj2Yrfc 

Kungshamn 2020-05-17

Idag var målet att hitta och mäta upp ett stockankare vid ett
vrak (brädhög) här vid Kungshamn.
När vi kommer i vattnet så är siket inte så bra, vi går ner till 10
meter där är det ca 3 meters sikt. Efter 15 minuter så blir det
mörk och sikten försvinner nästan helt. Så jag (Lå) som simmar
först vänder mig om och upptäcker att parkamraterna är borta.
Jag simmar tillbaka och efter ½ minut så hittar jag dom. Så kan
det gå när det är dålig sikt.
Här hittar ni information om vraket som vi nästan dök på.
https://app.raa.se/.../L2013-6397-FMIS_H%C3%84NDELSER.pdf

Här är en liten film av Thomas får idag.
https://www.facebook.com/thomas.magnuson.771/videos/1641124142710855/






Så här ser ett riktigt fint
stockankare ut.
Finns att titta på i
Grisslehamns hamn.

Dalaröhelg 2020-05-30/31

Vi är sju grodmänn som besöker Dalarö denna helg. Vi börjar med ett dyk på
Kostervraket sedan lunch. De som vill dyka lite djupare dyker andra dyket på
Natalia, vi som vill dyka grundare får dyka på Älvsnabbsvraket.
På kvällen går vi ut och äter på Dalarö tullhus. Söndag förmiddag så blir det
dyk på Ingrid Horn och efter lunchen så blir det ett dyk på Victor. Alla är
nöjda med den fina dykningen, vädret och boendet. Utom jag, Lars Åke, för
min dräkt började läcka ganska mycket från kedjan. Så jag fick bara tre dyk.

Så här trevlig har men efter en fin dykdag!

Här kommer en ”ytfilm” från helgen, av Lars Åke:
https://www.youtube.com/watch?v=W4X1I7EDLPY
Text & foto: Lars Åke

Båtutfärd med Håkan 2020-06-13

Så var det äntligen premiär för klubben att dyka med Håkan Wikings båt,
Verbåten. Vi blir fyra dykare dag. Vi mönstrar på vid Trälhavets båtklubb i
Åkersberga. Det första dyket blir på Ljusterövraket och andradyket blir på
Edith. Nu hade vi inte tur med sikten idag men vi var nöjda med dyken och av
en fin dag på havet. Till och med jag, Lars Åke som har lämnat in min dräkten
för kedjebyte var nöjd med att få följa med på båten som matros. Det ska ta
sex veckor innan jag får tillbaka dräkten. 

Dykgenomgång med Håkan och lintrassel med Bobben.
Text & foto: Lars Åke

Båtutfärd med Håkan 2020-07-13/15
Så var det dags igen för en båtutfärd med Håkans båt. Denna gång blir det tre
dagars dykning på vrakpossitioner från Marcus Sundbergs vraksida, som du
hittar HÄR. Vi börjar på måndag med ett vrak som ligger vid Grinda.
Förväntningarna är stora, brädhög eller ett helt vrak? Det visar sig vara ett
nästan helt vrak med ganska mycket att titta på. Vi kallar det för ”rattvraket”.
Nästa dyk blir på ”Porslinsvaket” som ligger vid Sandöfjärden. Ett hel ok
vrak. Så var det tisdag och nu blir det vrak neråt Tyresö. Första vraket blir på
ett Kalle Anka vrak, som vi döper till ”motorcykelvraket”. Vad det namnet nu
kan bero på. Hitils så har siket varit bra. Men nu på dagens andra dyk så är
den inte bra. Så detta vrak får heta ”dålig siktvraket”. Sista dagen kan jag inte
vara med och det är enda dagen då kan David vara med. Det blir två dyk på
samma vrak som ligger neråt Nämdö. Ett helt vrak med inte så mycket
detaljer enligt David.
Det blev tre fina dykdagar med fint väder, bra bojningar av vraken, mycket
bättre vrak än väntat. En sådan här ”vrak resa” måste vi gör igen. 
Ett stort tack till Honken som lånade ut sin torrdräkt till mig. /Lars Åke
(Jag fick tillbaka min dräkt 20/7)

Glada dykare som dykt på ”rattvraket” som blev en positiv överaskning.
Göran Järbin´s filmer från helgen hittar ni på grodmännens Facebook sida.
Text & foto: Lars Åke

Badrensen 2020

Korvgrillning efter första
renset i en kall majkväll.
< En glad ”rensare” och
”bästa fyndet” i år >.
Många är nyfikna på vad
vi gör i vattnet.

Så var det färdigrensat och grillat för i år.

Ett stort TACK till alla som ställde upp i år!

Luft till klubbmedlemmar
Som ni ser på föregående sida så har jag beställt en luftanalys på luften från
min kompressor. Den fick med beröm godkänt. (Utandningsluften från en
människa innehåller ungefär 4 procent koldioxid, I koncentrationer över en
procent, motsvarande 10 000 ppm ger dåsighet och känslor av obehag i lungorna
så 500 ppm är otrolig bra).

Klubben har införskaffat en Helium
analysator, så ”heliumdykarna” vet att
de får rätt gas i sina flaskor. 



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
Nytt pris på Helium från 1:a aug, 80 öre/lit
Medlemmar som följer med på våra utfärder får Gratis luft.

Jag fyller endast till medlemmar i Grodmännen
Priserna gäller från 2020-08-01

Välkommen till Lars Åke Tel. 0708 768322



Dykplan hösten 2020
Som ni kanske redan sett så blir det ingen Norgeresa vecka 38 pga. Corona
(Vi hoppas att få komma dit 18-25 sep 2021)
Vi åker en Långhelg till Gotland 17-20 september. Fullbokad

Mera utfärder kommer/hittar du på hemsidan och
på vår Facebook sida.

Ha en trevlig dykhöst

Nästa grodblad kommer i början av december

