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OMSLAGSBILD
” Kristiansund V 38 2021 ”

Nu är det nära för 50 års jubileum

ORDIS HAR ORDET

Hej alla medlemmar.
Nu är det advent och plötsligt kallt igen. Fin dag för julmarknaden i Sigtuna.
Det var många på plats som säkert hade längtat länge efter brända mandlar
och saffran.
Hösten har gått i år till att fixa till lite utrymme att snickra i. Det ledde i sin
tur till att det behövdes en liten vedbod.
Nu kan man sitta inne med gott samvete när trädgårdsprylarna är inplockade
vinterdäcken på och motorcykeln på vinterförvaring.
Styrelsen tog det djärva greppet att låta det senaste styrelsemötet bli fysiskt,
fint att ses på riktigt. Covidvarianten omicron lurar i vassen, men vi får
hoppas att vi kan fortsätta att ses på riktigt. Ålandskryssningen är bokad för
årsmötet.
Kul att museet Vrak äntligen har öppnat och att det blev ett besök dit. Jag
försökte göra en bokning där i september för gamla studiekamrater men
invigningen var ju försenad.
Nu är det snart jul och dags för ett nytt år.
Glöm inte att förnya medlemskap och anmäla er till årsmötet!
Nästa år fyller klubben 50 år. Kom med mer förslag till hur vi skall fira det!
Ha det bra i vinterkylan både under och mellan dyken!
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

NORGE
Kristiansund september 2021
I mitten av september var vi 5 dyksugna som tog
bilen till Norge för att ha en dykvecka i
Kristiansund. Vi skulle ha åkt året innan men ni
vet vad… som hände. Då sa vi att vi skulle flytta
fram resan ett år, när allt är över o bra igen. Sagt o gjort i augusti
ringde vi Tonny på dykcentret och gjorde upp allt. Jag tror vi var de
första som kom på besök efter pandemin. Priser, upplägg, lån av båt etc.
Allt lika som tidigare. Han sa dock att dom kommer att göra en liten
höjning i 2022.
Trots att vi läst på att gränsen skulle
vara öppen om man har ett Corona pass så
var den obevakade gränsen stängd vid
Idre. Besvikelsen var stor i bilen. Vi
tom forcerade gränsen 1 mil innan vi
vände. Skulle resan sluta redan här o på
detta sätt? Efter en stunds diskussioner
och surfande så såg vi att övergången
vid Stöten/sälen hade en såndära
kontrollplats för Corona pass, så vi
vände söderut, åkte 20 mil, på vinst o
förlust. Här gick det att passera.
Vilken lättnad! Det blev bara 40 mil
extra i bilen, men vad gör det, vi har
ju 12 fina dyk framför oss.
6 dagar med dyk, alla utom sista dagen gjordes 2 dyk per dag. Ett runt kl
10 och det andra typ halv tre. Man skulle kunna säga sleep-eat-diverepeat. Alla veckans dagar såg i princip samma ut. Min dyklogg visar lika
nästan samma värden på alla dyk, 35m/50min. Inga större tekniska problem
som inte kunde lösas. På fredagen strulade båtens motor, det var väl det
ända problemet vi hade. Därav dök vi endast ett dyk den dagen. (Det felet
visade sig senare vara tillfälligt)
Vi hade en del blåsiga dagar och därför blev det en del nya dykplatser
som vi dök o upplevde. Det var Tonny som gav oss tipsen för dagar med
västliga vindar.

Så här såg den genomförda dykplanen till slut ut
Stavnesets fyr
Galten
Lyktlangholmen
Storansöja
Mjölkviknäset
Gyltneset inre vik
Stavnesets fyr
Gyltneset utsida
Gyltnästet inre vik
Bremsnes

Marulkar i mängder
Otroligt brant vägg
Tare i mängder, kompass är bra att ha
Jättehummer sågs
Vrakdyk. Kalle Anka stuk
blå fin kattfisk
mer marulkar
Otroligt omväxlande, vit sand vägg fiskstim, …
Besök nr 2 hos den blå kattfisk, han var där än
Småkryp

Veckas tidpunkter
8:00
9:30
11:30
12:00
13:00
14:30
16:00
18:30
20:00
21:00

Frukost
Dyk 1
Materialvård o fyllning
Lunch
Sova
Dyk 2
Materialvård o fyllning
Middag (alla hade en kockdag, annars satt man sig vid dukat bord)
W och Ö
Sova

Lite bilder

Båtutfärd till Ljusterövraket 2021-09-02

Vad är det dom ser?
Vi går på Verbåten vid Östanås färjeläge kl
18,00. Då tar det bara 10 minuter till
Ljusterövraket. Det finns ingen information om
vraket, kanske liknar lite segelfartyget till höger.
Sikten är inte den bästa idag. Som bäst max två
meter. Vi simmar runt vraket ett varv och runt
bygget några varv. Bottentiden blir 25-30
minuter. Vad var det dom såg nu då? Jo de ser flera Finlands färjor komma.




Grundvik Ljusterö 2021-10-31

Vi blev bara två dykare idag, Jag, LarsÅke och André. Det var mulet väder
och lite blåsigt. Sikten i vattnet var 3-5 meter och +8 grader på 27 meter.
Mina handskar började läcka efter ca 12 minuter så det var bara att vända och
gå upp. Det blev ett 22 minuters dyk och den grillade korven smakade bra.

Vi var 13 stycken som besökte Vrakmuseet. Här finns mycket att titta på.
Filmer, en stor utställning om Resande Man på undervåningen.
På övervåningen var det allt från dåtiden till nutid. Man kunde testdyka med
VR-gasögon. Riktigt spännande, man blev nästa sjösjuk.
Alla var överens att hit måste vi igen och då med en guidad tur.
På dykarna.nu finns en bra pod från museet.





Kungshamn 2021-11-13
Vi är tre tappra dykare idag. Det är mulet väder och ingen blåst, ganska skönt
för att vara i mitten av november. Vi går i vattnet, sikten var inte den bästa så
att simma bort till vraket och stockankaret får vi ta en annan gång.
Efter dyket så blir det fika med bullar och godis.

Kallelse till årsmöte 2022
12: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.

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 2021
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 2022-03-12

Styrelsen

Årsmötet 2022-03-12
Blir en favorit i repris som vanligt på Viking Line
Den 12:e mars 2022 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.
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 24/1 2021.
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 2021 års dyk i konferensrummet.

Samma rutin som förra året.

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.

Nytt pris på O2 & He
Ett krav är tvättade flaskor och ”rätt” dykcert.
Kostnad: Syre 15 öre/liter
Helium 60 öre/lit
Medlemmar som följer med på våra utfärder får Gratis luft.

Jag fyller endast till medlemmar i Grodmännen
Priserna gäller från 2021-08-01

Välkommen till Lars Åke Tel. 0708 768322





Vi har öppet:
Tis-Fre: 10:00-18:00
Lör: 10:00-16:00

Telefon: 08 - 656 19 00
E-post: info@subnautica.se



Du hittar oss på:
Örkroken 8
138 40 Älta

Dykplan för vintern
11/12 Svartfotsvraket
26/12 mellandagsdyk vid Lövsta bilkyrkogård
31/12 Nyårsdyk vid Lervik
Jan - mars Isdyk i Largen om det finns is

12/3 Årsmöte på Viking Rosella
Mera information om utfärderna kommer/hittar du på hemsidan och på vår Facebook sida.

Här kommer ett förslag på ”50-årströjan”
Fram på bröstet och bak på ryggen

Nästa grodblad kommer i mars. Trevlig dyk vinter.

