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OMSLAGSBILD
”Död åt Coronan”

ORDIS HAR ORDET
Hej alla medlemmar.
Nu skulle vi snart ha årsmöte om läget hade varit mer normalt. Man börjar
verkligen längta efter att få ses på riktigt igen. Utan dåligt samvete. Vaccinet
måste komma snart!
Vi får se när vi kan ha årsmöte, kanske vid något av sommaren badrens
utomhus eller till hösten.
Vi på minner igen om att nästa år fyller klubben 50 år. Fortsätt fundera på hur
vi skall fira det och hör av er till styrelsen. Vi har lite firande att ta igen nu!
Det blir inte så mycket kultur men desto mer promenader. Vi har gått hela
vägen från Djurgårsdbrunnsviken runt hela Edsviken och vidare längs
Danderyds och Täbys strandlinje ända till Hägernäsviken vid Arninge. Där
stoppar ett bygge möjligheten att fortsätta in i Vaxholms kommun. Många
etapper blir det och varje gång tur och retur för att komma tillbaka till bilen.
Nyligen råkade vi passera Ranängen, vid Näsbyvikens södra sida, när
Stockholms Isjaktklubb firade 120 år. Många isjakter var ute och man såg
också några antikviteter som var hundra år gamla. Kul att se på nära håll.
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

Nackastrand 2020-12-28

Så var det dags för ett mellandagsdyk. Vi åker till Nackastrand för att dyka på ett vrak som
ligger där. Sikten var väl så där, 3-4 meter med ganska mycket partiklar i vattnet som ni
kan se på filmen.
Här kan ni se filmen från i dag: https://youtu.be/JtXpbl3fOP0
Mer info om vraket hittar ni här.



Nyårsdyket 2020

I dag var vi sju dykare och en dykledare på land. Det var bra sikt, minst 5 meter.
Vi kollade på segelbåten och några bilar på botten. Det har kommit en bil till här sen
vi dök här förra nyårsafton. En Ford som ligger rakt ut till vänster. Chanpange sök
som vanlig och Håkan M hittade flaskan i År.

Så här var Nyårsdyket 2002
Då var det vinter -14 grader kallt och vi dök vid
Grundviks brygga på Ljusterö.
Det var Peo, Niklas och jag Lars Åke gjorde
nyårsdyket detta år.

Dyviksvraket 2021-01-09

Så var det dags för årets första dyk. Vi åker ut till Dyvik i Tyresö för att dyka på
Dyviksvraket. Fast det finns en segelbåt och en fiskebåt. Så det bord väl heta
Dyviksvraken? Vi har hört att sikten ska vara bra här nu. Det stämmer, 10 meter sikt och
ljust i vattnet. Först kommer vi till segelbåten, kollar lite på den och följer en lina mot
fiskebåten. Där finns det mer att titta på. Bobben hittar en kompas som blir dagen fynd.
Den finns med på filmen och ligger kvar på fiskebåten. Efter ca 35 minuter så simmar vi
tillbaka mot land. Idag blir det fika med bullar efter dyket.
Här finns en film från dagens dykning: https://youtu.be/n6ZnUMlL5JA

2021-01-16 Så var vi här igen.
Vi skulle egentligen till Breviksbrygga.
Men det blåste ganska mycket där. Så
vi åkte till Dyviksvraken, där var det
var lugnt och skönt. Som ni ser så har
det blivet vinter. Vi simmar som förra
gången. Sikten var lite sämre idag.
Men var gör det när man får grillad
korv efter dyket?

Årsmötet 2021
Kommer vi att försöka ha tillsammans med ett lite festligare
badrens i maj eller juni. Mer information kommer i nästa
grodblad som kommer i början av maj.

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 2020, 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 våren 2021
6 mars: Käppala
21 mars: Vagnhärad, djupa kalkbrottet
3 april: Breviks brygga, Tyresö
17 april: Lövsta ”bilkyrkogård” Hässelby
2 maj: Vinterviken, Stavsnäs
13-14 maj: Två dagars båtdyk med Niklas

Juni: Båtdyk med Håkan´s Verbåten

Badrensen är: 26 maj, 29 juni och 10 augusti.
Mera information om utfärderna kommer/hittar du på hemsidan och på vår Facebook sida.

Nästa grodblad kommer i början av maj.

Ett mysterium

