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OMSLAGSBILD
” 50 års festen ”

ORDIS HAR ORDET

Hej alla medlemmar.
Vi har varit på 50-års fest!
Kul att vi kunde ses på riktigt!
Det var fint väder på vad som verkar bli den sista varma sommardagen, så där
hade vi verkligen tur.
Bra start med bubbel och mingel.
Festkommittén hade gjort ett gediget arbete med femkamp med dyktema och
tipspromenad med riktigt knepiga frågor så att man lär sig något nytt.
Goda smörgåstårtor åts med glada miner.
Det var verkligen trevliga stunder.
Tack festkommittén för väl genomfört arrangemang!
Vi fick vara hos André och Marie och kunde beundra Maries och döttrarnas
odlingar i trädgården. Tack för generöst värdskap!
Min nyopererade vänsterhand läker bra och det krokiga ríngfingret går att räta
helt. Senare blir det dags för samma sak med högerhanden. Det heter
Dupuytrens kontraktur eller vikingasjukan.
Varma dykhälsningar och på återseende snart hoppas jag.
Johan
Ordförande i SDK Grodmännen

Vagnhärad 2022-05-07

En regnig dag, men vad gör det när man ska
ner i vattnet. Vi simmade mest i hörnan där
man går i och kollade på allt skräp som ligger
där. Sikten var ca 10 meter och dyket var 35
minuter långt. Det var ca 20 dykare här och
det var lite visning av dykutrustning idag.

Vinterviken Stavsnäs 2022-06-19

Idag är det sol och vackert väder. Dykhuset har kurser här idag så det är
många dykare här idag. När vi kommer ner i vattnet märks detta på sikten
som är mellan 1 – 15 meter. Vi simmer ner till 30 skylten och på
tillbakavägen ser vi badkaret och solstolen med kortet på kungen. Vi ”hittar”
också två ganska tjocka linor som går ut från bryggan. Efter 45 minuter är det
dags att gå upp och grilla korv i det fina vädret.

Harö brygga 2022-07-03

Vädret är det inget fel på men
sikten i vattnet är en katastrof, ner
till 5 meter är det ingen sikt alls.
Sedan klarnar det upp och på 20
meters djup är det 10-15 meters
sikt. Det blir ett 30 minuters dyk
och som vanlig är det korvgrillning
när vi kommer upp.


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 3 – 5,5 liter 20: -/styck.
Vill du ha en Nitrox eller en mix blandning i dina flaskor
Så fyller jag det också.
Syre kostar 15 öre/liter och Helium 80 öre/liter + luft 20:Medlemmar som följer med på våra utfärder får Gratis luft.

Badrensen maj-juni-augusti

Som synes inte så mycket skräp på årets rens. Inga cyklar, mopeder eller
gräsklippare hittade vi. Det är skönt att det inte kastas så mycket i vattnet.
Lite nytt för i år var att på de två sista rensen rensade vi på morgonen/dagen.
För på kvällarna var det mååånga badare. Grillningen blev då vid 18,30 tiden.
Kanske vi ska göra så vid nästa års rens. Stort TACK för alla som var med.

Tänk att det är 50 år
sedan grodmännen
bildades



Dykplan för Hösten
Som ni ser är nästan inga utfärder planerade ännu.
En helg uppe vid Tuna Hästberg 25-27 Nov.
Självklart blir det ett nyårsdyk vid Lervik 31:a Dec

Förslag på utfärder i höst.
Vagnhärad, Yxlan: Byggaren - Honkens vrak, Vaxholm:
Gustavs vrak, Vinterviken, Svartfotsvraket, Lövsta
bilkyrkogård, Dyviks vraken och kanske någon båtutfärd.

Information om när utfärderna kommer hittar du på
hemsidan och på vår Facebook sida.

Nästa grodblad kommer i Decmber.
Trevlig dyk höst.

