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OMSLAGSBILD
”Årsmötet 2022 ”

ORDIS HAR ORDET

Hej alla medlemmar.
Äntligen har vi haft ett fysiskt årsmöte!
Kul att kunna ses på riktigt.
I år testade vi färjan Eckerö, så vi kan jämföra de båda alternativen för
konferenskryssning till Åland.
Bra att vi kunde behålla datum och till och med busstid när Rosella ställde in
ytterligare en gång.
Jag läser i Nya Åland att Rosella blir kvar i dockan eftersom en axel till
bogpropellern inte levererats i tid.
Årsmötet gick som vanligt, alla blev omvalda. Hoppas att vi inte är en alltför
statisk förening.
Festkommittén är på gång med 50-årsfesten, det skall bli kul!
Det blir tre badrens åt Täby kommun som vanligt i år så se till
att grejerna är ok.
Är vi många går det snabbt på en kväll med tid över till grill och samvaro.
Första renset blir lite tidigare i år, den 10 maj, så det blir ganska svalt i
vattnet.
Nu skall vi åka några dagar till Skagen för att möta våren.
Håll koll på klubbens program i år med dykutflykter, badrens och 50-årsfest.
Varma dykhälsningar
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Gustavs vrak vid Vaxholm

Så äntligen tredje gångens försök blev det en utfärd hit. Vi blev bara tre
stycken. Fredrik hade draget en lina till vraket någon vecka innan. Så det är
lätt att hitta ut till vraket. Så det var bara att hoppa i vattnet. Efter 4-5
minuters simmande var vi framme vi vraket. Det var ett helt vrak, några
luckor att titta ner i. Det skulle vara spännande att simma in i vraket. Men
sikten skulle säkert förstöras totalt där nere. Vi simmad runt vraket tre varv
och sedan tillbaka. Efter dyket så njöt vi av det fina vädret solen och korven.
Eftersom ingen vet vad vraket heter så kallar vi det för Gustavs vrak efter
upphittarens namn.



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

Isdyk i Largen 2022-03-19
Så var det dags för vinterns sista
isdyk. Vädret var underbart, sol
och vindstilla, känns att våren är
bå gång. Men isen var 35 cm tjock
det trodde vi inte. Vi var fem
stycken som dök idag. Sikten var
inte så bra, bara tre meter och det
var +3 grader i vattnet.

Här kan du se en liten film från dagens dyk.



Djurö VA verk 2022-03-26
Så var vi här igen. Det var sol och ganska lugnt när vi kom hit och sikten i
vattnet verkar var riktigt bra. Så vi beslutar att dyka alla fem tillsammans som
är här idag. Bara att klä på sig dyksakerna och hoppa i vattnet. Sikten var inte
så bra (ca tre meter) så det kanske inte var ett bra förslag att dyka
tillsammans. Efter 35-40 minuer kom vi upp vid bryggan. Någon ensam och
någon i par. Det hade börjat att blåsa väldigt mycket och solen var borta. Det
kom till och med lite snöflingor när vi satt och åt den grillade korven.
Men vi var ganska nöja ändå. 

Årsmötet 2022-04-09
Det var meningen att vi skulle åka med Viking Line, men Rosella var inne för
översyn som drog ut på tiden nästa två månader. Det var lite jobbigt att boka
om resan tre gånger. Så efter tredje bokningen började vi undra var/hur ska vi
ha årsmötet? Jag kom på att kanske Eckerö Linjen kan ha plats för oss.
Ringde och kollade, som tur hade de plats för oss. Det var en lite längre
bussresa till Grisslehamn och båtresan till Åland var lite kortare. På båten var
det som vanligt, välkomstdrink i konferansrummet, årsmöte, ett besök i
taxfributiken, lite mingel i konferansrummet och så var det dags för att äta
påskbuffé. Så totalt blev resan lyckad och lika lång som med Viking Line.
Kanske vi ska åka varannat år med Eckerö Linjen / Viking Line?

Badrensen 2022
Så var det dags igen att rensa baden åt Täby komun.
2021 hittade vi inte så mycket, kommer vi att hitta mer i år?
Som vanligt blir det något grillat från grillen efter vi är klara
Så dyk upp vid Skavlöten kl. 18,00.

På tisdag 10 maj kl. 18,00
och tisdag 28 juni kl. 18,00
och tisdag 9 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 är: Hägernäs,
Kråkudden, 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.

Blir det några cyklar i år?

GRODMÄNNEN
fyller 50 år
2022
Det firar vi den 27 augusti på Sportvägen 27 i Täby,
start kl 14 med bubbel och mingel
Vi bjuder på aktiviteter, något lätt att äta, fika mm,
och så väldigt trevligt sällskap förstås!

Varmt välkomna önskar vi alla medlemmar med familjer!
OSA senast 31 juli till Anette Hemberg via anette.hemberg@gmail.com
eller 070-682 37 01 Meddela hur många ni blir från er familj.

Vi tar gärna emot bilder (till ett bildspel)
kopplat till klubbens dykning och utfärder mm
under dessa 50 år. Helst ”ovan vattenytan” och
gärna med lite information om tid, plats och
vilka personerna är på bilderna.
Maila bilderna till anette.hemberg@gmail.com
senast 31 juli.

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 2022-03-01

Välkommen till Lars Åke Tel. 0708 768322






Dykplan för sommaren
10/5 Badrens
28/6 Kontrollrens
9/8 Kontrollrens
Så hoppas vi på lite båtutfärder i sommar
Som ni ser är inga utfärder planerade ännu.
Information om kommande utfärder hittar du på hemsidan och
på vår Facebook sida.

GRODMÄNNEN
fyller 50 år
2022
Det firar vi den 27 augusti på Sportvägen 27 i Täby,
start kl 14 med bubbel och mingel
Nästa grodblad kommer i September.
Trevlig dyk sommar.

