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OMSLAGSBILD
”Dags för badrens”

ORDIS HAR ORDET
Hej alla medlemmar.
Styrelsen har övervägt om årsmötet skulle bli "senare", utomhus vid badrens
eller digitalt som allt annat numera.
Vi föredrar att ses på riktigt men vi kom fram till att det är svårt att planera
när det kan gå så vi har kommit fram till att det får bli digitalt så att det blir
överstökat.
Tanken är att nödvändiga dokument skall finnas tillgängliga på vår web inför
mötet.
Vi gamlingar vaccineras nu, vi tog sprutan i Kistamässan igår. Jag och
hustrun är på varsin sida om Astra-åldersgränsen så vi har fått olika och
kommer kanske att kunna jämföra de fenomen som uppstår.
Styrelsen tänker inte vara ensamma med att planera klubbens 50 års jubileum
2022 så vi tänker att en festkommitté borde bildas. Fundera på att vara med i
den och fortsätt fundera på hur vi skall fira. Vi har lite firande att ta igen nu!
Det blev en del odlande förra sommaren då vi blev hemma hela tiden. Nu har
vi förodlat en hel del och det börjar bli fullt under lamporna, Lite värme
skulle sitta fint så att vi äntligen kan få ut plantorna.
Tillbaka till vardagen: tvätta händerna ordentligt, bevaka vaccinatörerna och
undvik Coronaviruset om det går!
Se till att utrustningen är i topptrim inför badrensen, det blir tre stycken åt
Täby kommun som vanligt i år. Är vi många går det snabbt på en kväll med
tid över till grill och samvaro.
Med lite tur är Sollentuna också intresserade, och det klarar vi, eller hur?
Varma dykhälsningar
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Käppala 2021-03-06

Så var det dags för ett dyk här ute på Lidingö. Vi går i vattnet vid
sandstranden. Sikten är inte den bästa, men blir bättre när vi kommer ner lite
djupare. Vi följer berget österut så förhoppningsvis så hittar vi
Käppalavraket. På 12 meter så ser vi en ”brädhög” som inte ser så intressant
ut. Så vi fortsätter ner till 17-18 meter, efter några minuter så hittar vi en lina.
Den följer vi, det visar sig att vi följde linan åt fel håll då den slutar med att
vara fastknuten vid en sten. Så det blev inget vrak för oss idag. Men nu vet vi
hur vi ska simma nästa gång vi är här. Men vad gör det? Vi fick ett fint dyk.

Vi avslutade hemma hos Lars Åke med att fylla flaskor och grilla korv.

Vagnhärads djupa
kalkbrott 2021-03-21

Idag så blir det dykning i Vagnhärads kalkbrott som vi har för oss själva. Vi
är nio dykare som är här. Det var länge sedan vi var så här många på en
utflykt. Solen strålar från en blå himmel och det blåser lite. Vi byter om och
hoppar i vattnet. Några går ner och tittar in i tunneln som ligger på 40 meter.
Sedan tittar vi på allt skräp som ligger mellan 10 och 25 meter. Efter ca 40
minuter så går vi upp och grillar korv. Jag (Lars Åke), Håkan M och Bobben
vill göra ett dyk till. Det blir lite kortare än första dyket.
Här är en film från dagens dyk: https://youtu.be/Bg3HyFB9s7M

Vi tackar LM
dyk för att vi
fick komma hit
idag.

Harö brygga 2021-04-11

Vilken dag. Solen strålar från en blå himmel och det är
svag vind. Man kan säga en perfekt dykdag. Sikten ser
ut att vara bra när vi tittar ner i vattnet. Men när vi
kommer i vattnet så är sikten inte den bästa. Kanske
två meter som bäst. Vi simmar norrut, efter femton
minuter hittar vi sevärdheten här, de två bilarna.
Sedan simmar vi sakta tillbaka. Det blir ett dyk på 30
minuter i två gradig vatten.
Efter dyket blev det korv från grillen .

Samarbetet med online magasinet DYK
Sedan förbundsmötet 2020 har styrelsen haft ett uppdrag att hitta en kostnadseffektiv
ersättare till Sportdykaren.
Nu har förbundet efter mycket arbete tecknat ett avtal med online magasinet DYK där vi
får en helt egen sektion med förbundsmaterial. Alla som är medlemmar i SSDF-ansluten
förening kommer få tillgång till DYK.
Många av er kanske minns DYK som gavs ut i pappersformat förr i tiden. Eftersom man
hade svårt att nå lönsamhet med papperstidningen lade man ner denna och satsade från
2017 helhjärtat på ett magasin online istället. Detta kommer ut 6-8 gånger om året och lösa
artiklar finns tillgängliga online på dyk.net löpande.

Mer information hittar du här.
https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/Samarbetetmedonli
nemagasinetDYK

Badrensen 2021
Så var det dags igen att rensa baden åt Täby komun.
2020 hittade vi inte så mycket, kommer vi att hitta mer i år?
Vad får vi att äta iår? Den som kommer får se.
Så dyk upp vid Skavlöten kl 18,00.

På onsdag 26 maj kl. 18,00
och tisdag 29 juni kl. 18,00
eller tisdag 10 aug kl 18,00
Du får jätte gärna åka direkt till ett bad. Stäm först av med André
eller Lars Åke. Bad som vi ska kontrollera och rensa, Hägernäs,
Kråkudden, Ullna, Skavlöten, Ängsholmsbadet och Rösjön.
Har du inte dykt på ett tag så är detta ett alldeles utmärkt tillfälle att
prova sin dykutrustning dessa dagar under säkra förhållande.

Välkomna!

Johanna Nordblads sanslösa världsrekord
Dök 103 meter under isen och slog samtidigt herrnoteringen

https://svenska.yle.fi/artikel/2021/03/19/johanna-nordblads-sanslosa-varldsrekord-dok-103-meterunder-isen-och-slog

Kvinnors Nya Djupa Grottdykningsrekord
Karen van den Oever från Sydafrika slog nyligen rekord för kvinnors djupa
grottdykning. Den 26 mars 2021 dök Van den Oever till 236,04
meter vid Bushmansgat-grottan i Sydafrikas norra Cape-provins med en
bottengas på trimix 6/85, vilket översteg den tidigare kvinnors djupa
grottdykningsrekord på 221 meter av Verna van Schaik 2004. Dykningen
varade i sju timmar och 18 minuter.

500 KG BATTERIER OCH ETT KASSASKÅP
FISKADES UPP UTANFÖR DALÉNUM

Dykaren Jim Persson hoppar i vattnet när den ideella föreningen Rena
Mälaren dyker efter skrot vid AGA-bryggan.
På lördagen var det hela 18 frivilliga dykare som anmält sig, så många att
initiativtagaren Fredrik Johansson fick styra om ett dykteam till Ropsten då
det annars hade blivit för trångt i vattnet. Att de var många som dök vid
Larsbergs brygga var dock inte någon nackdel, det fanns stora mängder skrot
som behövde komma upp till ytan. Under helgen bärgades över 500 kg
bilbatterier, tre kompletta mopeder, ett antal ramar till mopeder, ett stort antal
cyklar och inte minst ett oöppnat(!) kassaskåp utöver en massa annat skrot.
Totalt fyllde dykare och de volontärer som arbetade att få upp det dykarna
hittat på botten en 30 kubikmeter container. Även fast nästan 30 kubikmeter
bärgades ligger mycket skräp kvar på botten. Mycket av det som ligger kvar
är ej åtkomligt då det göms under stora mängder grus och skräp som hamnar
där när kajen används som snötipp.

Stulet silver återfunnet efter 20 år
Stölden av släktsilvret som förvarades i ett kassaskåp var en stor tragedi för
familjen, när det inträffade för omkring 20 år sedan. Men nu har kassaskåpet
med alla dess dyrbarheter i återfunnits, rapporterar Mitti Lidingö.
Hjälten i historien är dykaren Knugen Persson, som hittade kassaskåpet på
botten i samband med en dykning. Där tros det ha legat sedan stölden.

Årsmötet 2021
Kommer att bli ett digitalt ZOOM möte online på nätet på grund av
rådande pandemi. Mötet blir 27:e maj klockan 19,00.
Anmäl dig till André om du vill vara med på mötet.
sekreterare@grodmannen.com
Verksamhetsberättelse, förvaltningsrapport och dagordning kommer
att finnas på hemsidan senast två veckor innan mötet.

-----------------------------------------------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: Syre 18 öre/liter
Helium 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
2 maj: Vinterviken, Stavsnäs
Maj: Två dagars båtdyk med Niklas
2 juni: Kvällsdyk med grillning vid Largen.
Samling 18-19,00 grillningen startar 19,30

Juni/Juli: Båtdyk med Håkan´s Verbåten

Glöm inte

Vi hoppas på en Norge resa i september.
Vi hoppas också på en långhelg med M24 i höst.
Digitalt årsmöte 27 maj kl 19,00
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 september.
Trevlig dyk sommar

