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OMSLAGSBILD
”God Jul i dessa tider”

ORDIS HAR ORDET

Hej alla medlemmar.
Hösten har gått med social distansering som ledord. Man håller sig undan för
att slippa farsoten. Det blir lite enahanda att det mesta sker virtuellt via dator.
Föreningslivet går på sparlåga.
Vi tänkte ha ett styrelsemöte idag och övervägde att ta det som videomöte,
men det blev uppskjutet i stället. Det finns risk för att det blir videomöte nästa
gång i alla fall.
En del dykutflykter har det blivit i höst i klubbens regi, så vi håller ju igång
lite.
Nu är det snart jul och dags för ett nytt år.
Glöm inte att förnya medlemskap och anmäla er till årsmötet!
Vi får verkligen hoppas att vi kan ha årsmöte som vanligt.
Om drygt ett år, 2022, fyller klubben 50 år. Det är dags att börja fundera på
hur vi skall fira det. Kom med förslag!
Ha det bra i vinterkylan både under och mellan dyken!
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Kallelse till årsmöte 2021
6: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.
Exempel

Vad hittar vi på när klubben fyller 50 år?
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 2020
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 2021-03-06

Styrelsen

Årsmötet 2021-03-06
Blir en favorit i repris som vanligt på Viking Line
Den 6:e mars 2021 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 vet ej.
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 2020 års dyk i konferensrummet.

Samma rutin som förra året.

Utfärd mot okänt vrak 2020-10-08

Vi hittar vraket med ekolodet på en gång. Går ner i vattnet och ser att det är
skrovhelt men inte mycket mer. Simmar runt och kollar lite. Sikten var ca 3
meter. Kan det vara en gammal Roslagsskuta? Vedjakt eller Slup verkar mest
troligt då vraket är ca 20 meter långt. David har lagt upp en liten film på
facebook. https://www.facebook.com/david.andersson.12382/videos/10158767310509764
Det var en trevlig och spännade kvällsutfärd med Verbåten.


Roslagsskutan byggdes i en längd av 10 till 22
meter och var försedda med en gaffelrigg och känd
som en snabbseglad båt. Under senare delen av
1800-talet och en bit in på 1900-talet arrangerades
ett flertal regattor med roslagsskutor.
Roslagsskutan fanns i flera olika storlekar och
under flera olika namn[3]:






Skärbåt eller storbåt med en längd av 7,5 till 10
meter.
Sandkil med en längd från 10 till 16 meter med
cirka 10 registerton
Klyvarskuta med en längd av 17 till 18 meter
med cirka 17 registerton.
Vedjakt med en längd av 19 meter och cirka 20
registerton.
Slup med en längd av 20 till 22 meter

Båtutfärd 2020-10-17 Till HMS Bylgia

Vi bojar vraket och vi hoppar i vattnet.
Vi kommer ner på babords sida några
meter från aktern. Simmar runt två
varv, ganska helt vrak för att ha blivet
andvänd som skjutmål och legat 95 år
på botten. Sikten är ca tre meter som
bäst. Här nedan finns lite info om båten
och olyckan den var med om i
Norrtäljeviken 1913.
Vraket efter Ångtorpedbåten HMS Bylgia byggd 1887 på Bergsunds varv i Stockholm.
Klassades om till vedettbåt 1915 och fick då heta Vedettbåt 12.togs ur tjänst 1923 och slutade
sina dagar som sjutmål 1925 på trälhavet. Hon var utrustad med en Lokomotivångmotor på
460hk gjorde 18,5 knop och vägde 57ton, hon är 31,5meter lång och 3,55meter bred.
Här finns info om olyckan i Norrtäljeviken
http://www.adolfssons.se/div/klipp/P3582%20Norrtaljeviken%2027-29%20aug%201913.pdf

Här är en film från torpedbåten. https://www.youtube.com/watch?v=3hzGf7Xvdug

Efter Torpedbåten grillar vi korv. Sedan är det dags för ett dyk på Mecum.
Här är sikten inte den bästa, kanske två meter som bäst. Vi kommer ner på
livbåten som ligger vid aktern. Går sedan upp på bygget och tittar på den stora
ratten och simmar runt bygget. Hittar också lådan med lite glas m.m.

Tack för en trevlig dagsutfärd!

Text, film & (foto från 2007): Lars Åke

Abborrkroken 2020-11-15

Så här fint väder hade vi inte idag, idag var det gråmulet.
Vi samlades kl 10,00. Planerade hur vi skulle dyka. André, Göran och jag
Lars Åke simmade rakt ut till ”väggen” följde den norrut till vi kom till
elkablarna, Där vände vi och simmade tillbaka till bryggan närmast på bilden.
Torbjörn och Peter simmade nästan som oss. Sikten var som bäst 10 meter
och det var åtta grader i vattnet, och det blev ett 40 minuters dyk.
Vi grillade vi korv efter dyket
och Torbjörn bjöd på bullar.



Vrakdyk på
Yxlan 2020-11-29
Ett lungt och fint söndagsdyk.
Som varade i ca 40 minuter. Sikten
var som bäst 5 meter (innan det blev
upp silltat) 6 grader i vattnet och
nollgradigt i luften.
Efter vi dykt blev det korv och
André bjöd på pannkakor. 
En film från dagen finns här.
https://youtu.be/twI5JHX6l8U

Luft till klubbmedlemmar
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




Tråkiga nyheter
Tidningen Sportdykaren
läggs ner
På Svenska Sportdykarförbundets Årsstämma beslöt de
deltagande klubbarna att lägga ner papperstidningen i sin
nuvarande form.
Sportdykaren startades 1958 och är en av de äldsta dyktidningarna i världen.
Sista numret av Sportdykaren kommer ut vecka 49.





Dykplan vintern 2020-21
Tyresö Bredvik 2020-12-19
Mellandagsdyk 2020-12-28
Nyårsdyket 2020-12-31 vid Lervik
Jan-Feb 2021 Nackastrand vraket och Falken vid Fredhäll
Isdyk så fort det blir is
Årsmötet 2021-03-06 på Rosella
Mera utfärder kommer/hittar du på hemsidan och
på vår Facebook sida.

Hoppas det blir några fina isdyk i vinter.

Nästa grodblad kommer i mars efter årsmötet.

Gotland Tour 2020



