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OMSLAGSBILD
”Grodmännen 50 År ”

ORDIS HAR ORDET
Hej alla medlemmar.
Nu den första mars fyller Sportdykarklubben Grodmännen 50 år, så detta
nummer av Grodbladet är ett jubileumsnummer.
Festkommittén har antagit utmaningen att planera en fest för att fira vårt
jubileum, tack för att ni ställer upp! Vi träffar dem på årsmötet så vi kan
utväxla idéer där.
I år blir det ett fysiskt årsmöte så vi får äntligen ses på riktigt, lite senare än
vanligt eftersom Rosella underhålls i mars. Det var länge sedan nu, så vi
längtar.
Klubben bildades alltså 1973 och om man söker lite på sportdykningens
historia så verkar det vara ungefär då som sporten tar fart vad gäller utövare.
Fenzy och andra dykvästar blir vanliga och gör det lättare och säkrare att
reglera flytkraften
Sedan dess har torrdräkt och teknisk dykning blivit vanliga.
För egen del så gjorde jag ett prova-på-dyk i januari 1997 följt av en dykkurs
lite senare, så det blir jämnt 25 år sedan.
När jag skriver det här domineras det mesta av Rysslands anfall mot Ukraina.
Att detta skulle kunna hända i vårt moderna Europa är helt ofattbart. Våra
tankar går till de som lider där.
Håll koll på klubbens program i år med dykutflykter, badrens och 50-årsfest.
Häng med!
Varma dykhälsningar
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Käppala 2021-11-27

Ovanför ser ni vår dykprofil.

Idag var tre dykare på jakt efter ”Käppalavraket” Vi gick ner vid stranden och
simmade runt udden. Hittade linan och följde den tills vi dykt i 20 minuter.
Då vände vi tillbaka när vi inte hittat vraket. Men nästa gång så ska vi hitta
vraket, då ska vi gå vattnet vid en brygga lite längre bort. Sikten var ganska
bra, det var + 8 grader under 10 meter och + 5 grader vid ytan. 




Isdyk i Largen 2021-12-29

Så var det dags för vinterns
första isdyk. Isen var ca 15-20
cm tjock och klar, synd att det
låg snö på isen. Det var +1
grader både i luften och i vattnet,
sikten var 3-5 meter. Korven
efter dyket var god.
En film från dagens utfärd hittar du här
Foto: André Film:Lars Åke

Nyårsdyket i Lervik 2021-12-31

Gott Nytt År
Önskar ”Nyårsgänget”

Så var det dags för årets sista dyk. Det var en bom som var låst, så vi kom inte
ut till bryggan. Men det gjorde inget för det gick bra att gå i från stranden.
Vi var sex stycken som dök och fyra var
kvar på land som ytorganisation.
Den lycklige ”bubbel flask hittaren” blev
Anders, Grattis!
Efter dyket blev det Glögg, pepparkakor,
godis, grillad korv med tillbehör och
julmust. Kul att vi blev så många.
Foto: André
Film: Lars Åke
Filmen hittar du Här

Ljusterö Grundvik 2022-01-15
Idag var det lite blåsig här i viken. Men i
vattnet var det lugnt o skönt. Vi tog den
”vanliga” svängen till höger och följde
berget/botten i ca 15 minuter, sedan
vände vi tillbaka. Sikten var som bäst fem
meter och det var +1grad i vattnet.
Efter dyket åkte vi till Grundviks brygga
där vi grillade korv i solen.



Svartfotsvraket 2022-01-22

Idag blev vi fem dykare, fast det var
bara tre som kom i vattnet. Pga en
dålig cell och ett dåligt batteri. Det
var första gången på 10 år som vi
fick ställa in ett dyk med Rb:n.
André och jag Lå var där 5/2 och
gjorde ett dyk. Då var isen i viken
borta och snön likaså.
Här är en film från vraket: https://youtu.be/aLzfeqHX4Qk Film/foto Lars Åke

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 Helium
Ett krav är tvättade flaskor och ”rätt” dykcert.
Kostnad: Syre 15 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 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 våren
5:e eller 12:e mars Vaxholm
19/3 Isdyk i Largen (om det finns is)
26/3 Djurö VA verk
9/4 Årsmöte på Viking Rosella
7/5 Vättern
24/5 Badrens
Mera information om utfärderna kommer/hittar du på hemsidan och på vår Facebook sida.

Så här kommer ”50-årströjan” se ut.
Tröjan kommer att visas på årsmötet 9/4

Nästa grodblad
kommer i maj.
Trevlig dyk vår.

