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Ordförande har ordet.
Jag blev vald att leda klubben i ett år till och vill tacka för det
förtroendet.
Styrelsen har fått in två nya representanter, Eje och Anita som gör
comeback. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla
som var verksamma i klubben under förra året och ett speciellt
tack till Per-Erik som nu avgått ur styrelsen men kommer att vara
verksam som instruktör.
Snart är sommaren här och vi får hoppas att det blir betydligt
bättre väder i år än förra året så att vi får många tillfällen till sol,
bad och dykning på hemmaplan.
Jag önskar er nu en fin sommar!
M.v.h
Michael Wallbom
Tele 0730- 503 719
Micke.w@glocalnet.net
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Plasklappen 1 2008
Hej, nu kommer äntligen 1:a numret av Plasklappen 2008, som ni vet har det skett en
liten förändring i och med att Plasklappen nu kommer ut tre gånger per år istället för
fyra gånger. Förhoppningsvis kommer det här att fungera bra med klubbens olika
aktiviteter. Läs reportage om SSDF´s 50-års jubileum, klubbens notiser och
enkäten under klubbaktiviteter. Kolla också in verksamhetsplanen så ni inte missar
dyk och möten
Fortsätt också att skicka in bidrag till Plasklappen så vi vet vad som händer i klubben.
Allt är intressant, era semesterbilder med vattenanknytning, dykminnen eller
debattinlägg. Berätta gärna vad du tycker bör förändras eller vad som är bra i klubben
eller i Plasklappen. Tack på förhand Ingela
Nästa manusstopp för Plasklappen är den första mars 2008.
Ingela Petö, 016-12 02 12, 0706-74 75 31, ingelapeto@bredband.net
Plasklappen utkommer med 3 nummer per år/ 15 apr, 15 aug, 1 dec
Manusstopp den 14 dagar innan, vilket innebär att bidrag ska komma senast 1 apr, 1
aug, 16 nov.
Plasklappen trycks på Servicegruppen
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Klubbaktiviteter
OBS Åland hösten 2008 är avbokad på grund av inga anmälningar

Västkusten 23-25 maj.
ESDK Nautic åker till västkusten och Kon-tiki. Vi kan
kanske få upp till 20 platser och därför är det lite
förtur för ”kursare”, men först till kvarn principen tillämpas.
Upplägget är följande:
2 nätter, 4 dyk, luft, 1 kvällsfika, 2 frukost, 2 lunch, 1 middag
För 1980 kr (förhandlar om att det kanske bli billigare)
Vi anländer fredag kväll/eftermiddag
För de som vill, eget kvällsdyk på hus-vraket (ej båtutfärd)
Lördag & söndag 2 båtdyk/ dag.
Finns önskemål om andra paket enligt Kon-Tiki´s erbjudande går det säkert att
kombinera, t ex om någon vill dyka tre dagar. Hör av er i så fall.
En anmälningsavgift om 500 kr kommer att tas ut.
Enbart övernattning, se länken "Smögens erbjudande"
Frågor eller anmälan till:
Per Nilstad
070-5522455
nilstad@hotmail.com
Luftfyllarkurs
Måndagen den 12e maj kl 19.00 hålls vårens enda
luftfyllarkurs. Utbildningen ger dig kompetens att fylla
ordinär 200/300 bardykluft från klubbens
kompressor.
De som gått kursen erhåller nyckel och kan fylla luft alla tider som Munktellarenan
är öppen. De som gått kursen förväntas även ansvara för ca en luftfyllarkväll om
året. Du behöver ej ha betalt ADT för att gå kursen. Anmäler dig gör du till
Lennart t.0703 625 135.
Varmt Välkomna från Per Nilstad och Lennart Karlsson
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Sökövning, våren 2008
Här kommer en lista på alla badplatser där vi skall ha lite
sökövningar. Övningarna skall vara avslutade till skolavslutningen
och gärna tidigare ifall det blir badväder. Ni tar upp alla
främmande föremål som kan vara skadliga för badgästerna och
rapporterar dessa till mig, även större föremål som vi ej får bort
måste rapporteras till mig.
Självklart så dyker vi efter de vanliga säkerhetsreglerna och naturligtvis är luften fri
och det finns även möjligheter att låna utrustning gratis. Du som vill vara med
kontaktar den ansvariga för den/de bad som passar.
Fridykare, fensimmare samt icke dykare är också välkomna till samtliga bad, för det
behövs folk både till de grundare vattnen och på land.
Tänk på att söka av allt vatten ner till minst 2.5m, vid bryggor och hopptorn ända till
botten i en stor dykradie där man med stor fördel kan använda lin- och cirkel-sökning.
Badplats

Ansvarig/ansvariga

Telefon

Datum

Vilstabadet

Per Nilstad/
Lennart Karlsson
Per-Erik Norelius
Pasi Mattila
David Karp
Per-Erik Norelius
Per-Erik Norelius
Anders Hagander
Per Eriksson
Per Eriksson
Agne Larsson
Tommy Eriksson
Håkan Lindström
Lennart Karlsson
Per Eriksson
Peter Frid
Peter Frid
Anders Karlsson
Ingela Petö
Michael Cedborger
Lennart Karlsson

070-552 24 55/
070-362 51 35
070-340 23 90
070-244 82 94
070-356 85 00
070-340 23 90
”070-644 29 67
070-556 80 17
”073-964 62 77
070-654 57 51
070-718 01 39
070-362 51 35
070-556 80 17
070-749 10 22
”070-655 06 89
070-674 75 31
070-545 46 69
070-362 51 35

28/5

Sundbyholm
Borsökna Stora
Borsökna Lilla
Borsökna Vipvägen
Borsökna Ringduvev.
Skjulstabadet
Hållsta badgrop
Slätviken
Gillberga-Näs
Bälgviken
Borsten
Skogstorp
Skogstorp Sommarhem
Näshulta Kyrkbad
Näshulta Österby
Pottskär
Eklången
Mora
Sandviksbadet

Är det något du undrar över så är det bara att ringa mig.
Lycka till och glöm ej att rapportera direkt efter dyket så att kommunen får en chans
att hämta ev. skrot innan det hamnar i vattnet igen.
Per Eriksson 070-5568017 (07.30-23.00)
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Luftfyllarkvällar 2008

Hej alla Luftfyllare och ADT:are som kan lämna sina
flaskor till fyllning. Luftfyllaren "tjänstgör" normalt
torsdagkvällar 18.30 då inget annat anges. Fyllaren
finns på plats till 18.45 och kan sen avvika om
han/hon är klar och ej fått fler flaskor att fylla. Den
luftfyllare som ej kan sin gång (Observera att
några tilldelats fler gånger) ansvarar själv för att byta
med någon annan så att det alltid finns en fyllare på plats.
Använd gärna Klubblokalen som mötesplats under fyllarkvällarna, ta en fika, gå o
basta i munktellarenan(gratis och öppen till 21.00 varje kväll) eller bjud in till
"temakväll". Det är bara och använda gruppmaillistan eller be någon i styrelsen
maila ut inbjudan till din temakväll om t ex starta Techdyksektion, UV-fotokväll, så
får vi igång UV-rugbyn igen eller mer Babysim åt folket.
Vecka 20, Per Nilstad t.07055 22 455 Obs Måndag kl 19.00
21, Per Erik Norelius t.0703 40 23 90
22, Michael Cedborger t.070 54 54 669
23, Johan Arnell t.070 17 19 118
24, Pasi Mattila t.070 244 82 94
25, Jonas Thern t.016 130893 Obs Onsdag
26, Tommy Eriksson t.0706 54 57 51
27, Lennart Karlsson t.0703 625 135
28, Daniel Fröjd t.073 403 24 69
29, Niklas Nystrand t. 0702 92 35 99
30, Lennart Karlsson t.0703 625 135
31, Pasi Mattila t.070 244 82 94
32, Inge Pettersson t.0709 48 19 41
33, Agne Larsson t.073 96 46 277
34, Ingela Petö t.070 67 47 531
35, Peter Frid t.0707 49 10 22
36, Anders Karlsson t.0706 55 06 89
37, Anders Hagander t.0706 44 29 67
38, Lars Wennholm
39, Anders Olsson t.07 333 75 201
40, Lennart Karlsson t.0703 625 135
41, Inge Pettersson t.0709 48 19 41
42, Jörgen Eriksson t.0730 70 16 72
43, Per Eriksson t.070 55 68 017
44, Per Erik Norelius t.0703 40 23 90
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Enkät
För att få lite fart på aktiviteterna i klubben vill vi ha in Dina idéer och
förslag på klubbaktiviteter. Du har chansen att vinna biobiljetter om du
svarar på enkäten.
1. Vilka kurser är Du intresserade av att klubben arrangerar?
2. Vilka aktiviteter skulle du vilja att klubben arrangerar?
Skicka in dina idéer och förslag till nautic@esdk-nautic.se tillsammans med
svaret på Sudoku 1 2008 och var med på utlottningen av biobiljetter.

Julskinkesim
Den 30-december 2007 simmade ett 30-tal medlemmar bort
julskinkan i Vattenpalatset, en trevlig tradition som återkommer
årligen.

Fridyk slutar ute 25/5 i näshulta.
höstterminen börjar 24/8 på ordinarie tider inne i vattenpalatset.
och slutar 14/12 på sedvanligtvis
Under sommaren kommer fridyk att träffas några gånger för att genomgå proven
för steg 3 utomhus. Berörda elever kommer att informeras löpande
fridyk.
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Klubbnotiser m.m.
Luftfyllning i klubblokalen
Det är enbart Nautic´s medlemmar som kan få luft i sina flaskor och detta under
förutsättning att medlemmen betalt en tilläggsavgift (ADT) för luftfyllning.
Endast utbildade luftfyllare inom klubben får använda kompressorn och fylla luft
till behöriga medlemmar.
Tips: Tillägget för att få fylla luft kallas för ADT (apparatdykartillägg) och kostar
200 kr/år. Tänk på att ADT snabbt betalar sig efter några luftfyllningar. Behöver
du ADT sätt in 200 kr på ESDK Nautic´s postgiro 995 03-5 och ange ADT samt
ditt namn.
Nautic´s mailadress
Det kommer då och då mail till Nautics gamla mailadress, antagligen
beroende av att några har den gamla adressen i adressboken samt att det
har stått fel adress i Plasklappen t.o.m. nummer 4 2007.
Nu har vi ändrat adress i Plasklappen och vill också uppmana er att kolla att ni har den
nya adressen i er adressbok. Den adress som gäller när ni vill skicka mail till klubben är:
nautic@esdk-nautic.se och ingenting annat.

Är din dykloggbok full?
Kontakta Lennart Karlsson för köp av ny bok.
Vänta inte, köp nu 40 kr/st
0703-625135
Fem av 20 dykföretag klarar inte kraven på dykluft
En kontroll som Konsumentverket gjort visar att fem av 20 dykföretag inte
uppfyller de krav som ställs på dykluft. Nu vill verket tillsammans med branschen
skärpa säkerhetsrutinerna vid fritidsdykning.
Läs hela artikeln på
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=555
9&lngCategoryID=509
Nautics luftanalys har alltid varit godkänd med god marginal, vi har också alltid
fräscha filter och god koll på kompressorns skick.
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Från säkerhetsombudet
Glöm inte att fylla i en dykrapport när något inte blev som det skulle.
Även sjöfartsverket tänker på oss dykare
Här är några länkar för oss dykare:
http://www.sjofartsverket.se/upload/775/hav,%20frihet,%20upplevelser.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/775/säkerhetskort%20vid%20dykning.pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/775/Dykutredning.pdf

Flyttat?? Ändrat telefonnummer?? Bytt mail-adress??
Glöm inte att meddela oss i Nautic om det.
Annars kan klubbtidning, klubbmail eller annan information utebli för dig. Även för
SSDF är det viktigt att ha korrekta uppgifter. Skicka mail med dina nya uppgifter
till: nautic@esdk-nautic.se och till medlemsregistrering@ssdf.se

Nautic har en mail-lista
Alla som är med på listan får emellanåt mail från Nautic, om aktiviteter,
oplanerade dyk och annat som är på gång.
Du som kanske inte är med på listan, anmäl dig till maillistan via nautic@esdknautic.se
Om du själv vill gå ut med information till alla på maillistan skickar du din
information till nautic@esdk-nautic.se sedan skickas den ut av någon i styrelsen.
Medlemsavgifter 2008
För att bli medlem i ESDK Nautic betalar du en medlemsavgift. Den ser lite olika
ut beroende på vilken verksamhet du deltar i.
Senior:
400kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1987 och tidigare
Junior:
200kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1988 och senare
Motionär
250kr
Vi har även i år en maxavgift per hushåll på 800kr.
I medlemsavgiften ingår tillgången till badhuset under våra tider samt vår
klubbtidning.
Apparatdykartillägg 200 kr
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Klubbtröjor
Ljusblå klubbtröjor med 2-färgs-Nautic-tryck på ena sidan av bröstet.
Tröjorna kostar 80 kr styck och finns i storlekarna:
130-140, 140-150, 150-160, Small, Medium, Large, XL, XXL
Respektive sektionsansvariga tar upp beställning och kontant betalning.

Det finns också möjlighet att beställa "munktröja" med klubbens tryck på
ryggen för sjävkostnadspris ca:400:- st. Se kommande annonsering på
hemsida och via mail
www.esdk-nautic.se Du vet väll att vi har en hemsida?
Gå in på vår hemsida och skriv i Gästboken, ge synpunkter på sidan, skriv om
kommande dyk m.m.

Kommande styrelsemöten
15/4, 20/5, 24/6, 19/8, 16/9, 14/10, 18/11, 16/12
Verksamhetsplanering:10/1-09
Stymöte 27/1 -09
Årsmöte 17/2 -09

Tider i Vattenpalatset
Som Nauticmedlem har du tillgång till Vattenpalatset vid tillfällen varje
söndag.
Morgontid 08.00-10.00 med tillgång till Äventyrsbad mellan 09.00-10.00.
Insläpp 7.55- 08.05. Ansvarig Fredrik Hallgren tele 0707 511 950.
Kvällstid 17.30-21.00. Insläpp 17.15-17.30.
Fridyk tränar 17.30-19.00. Under hösten kommer det att vara "fritt fram"
för motionärer under alla tider med viss hänsyn till Fridyk under deras
träningstider. Ansvarig Peter Frid tele 0707 49 10 22
Banfördelning
Firdyk 17:30-19:00 och efter det kommer sportdyk
Sportdyk 19:00-21.00
Motionärer får alltid plats då vi inte använder linor
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Nautic´s bytes- och salumarknad
Annonsera kostnadsfritt i Plasklappen. Här kan du som medlem sälja, köpa eller
byta dykprylar eller annat som kan vara av värde för någon annan. Det som kan
verka gammalt och värdelöst för dig kan vara ett fynd för en nybörjare. Skriv till
Ingela på ingelapeto@bredband.net eller ring på telefon 016-12 02 12 alt. Mob.
0706-74 75 31. Du kan naturligtvis samtidigt använda anslagstavlan på webben:
www.esdk-nautic.se

Säljes
Decoboj Halcyon säljes
Linrulle med 150 meter lina.
Bojen är ca 110 cm lång när den är uppblåst.
Pris 800:Kontakta Anders Olsson
0733-375201

BCD, storlek S. Nyskick i stort sett, använd väldigt få gånger. Välskött, ordentligt
rengjord efter varje dyk. Maila gärna till cyber_niki@hotmail.com för mer info och
bilder. Pris kan diskuteras.
Niki tudzarovski
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Några bra dykplatser i närområdet kring Eskilstuna
Barva kalkbrott, ca 20 min. Ett lättdykt vackert brott med god sikt, kräftor och fiskstim.
En bra plats att dyka in nya grejor och göra avrostningsdyk på. Kontakta Sveaskogen
för passering av bommen annars är säckkärra ett måste. Obs inga lömska gångar att
förirra sig i.
Vagnhärads kalkbrott, ca 90 min . Ett vackert brott med god sikt och biffiga
Abborrar, här finns även gångar att utforska. Kontakta Grodmanskolan för att
dyka här. Kostar 100 kr om dagen.
Sala, Ca 50 min. Dagbrott med spännande gångar och en vik med undervattensskog i
viken finns en gång med en luftficka ca 10 m in. Säckkärra att lägga grejorna på,
annars kan promenaden fram till brottet bli ganska dryg. För att få dyka här krävs
tillstånd som du kan få via Sala Sportdykarklubb. De ger också värdefulla tips om
dykningen i brottet. Rekommenderas att nybörjare dyker med någon som varit där
tidigare.
Magsjön, Porsudden, ca 40 min. Ett dyk som de flesta gjort under kurs och här är
nästan alltid bra.
Lerudden, ca 40 min. En bergvägg med kräftor o lake o feta abborrar. Enskild väg,
fråga om du ser någon, brukar aldrig vara problem.
Magbro ca 40 min. Okej och lättdykt, ställ bilen 5 m från ihopp, abborrar och
stenblock.
Kvinnersta södra, norr om Örebro, ca 55 min, Kalkbrott med oftast god sikt. Du
parkerar 20 m från ihopp och simmar i en kanal full av abborrar, kräftor. simma in i
brottet via en enkel tunnel ca 10 m lång. I själva brottet finns bl a ett ”garage” och ett
parti med småträd. Det finns även en tunnel på 20 m djup som går in en bit i berget.
Markägaren vill att vi lägger en tjuga per dykare i en postlåda vid ihoppet. Här är
lämpligt för alla typer av dykare då man kan dyka efter sin egen förmåga.
Kvinnersta norra lämpar sig för mer avancerad dykning.
Kolsva fältspatsbrott, ca 55 min. Berget är mest gråsvart vilket gör att det blir
ganska mörkt trots god sikt, glöm inte lampan. Brottet har många spännande
grottsalar och tunnlar finns även gamla bilar, abborrar och gädda. Det finns en
spännande ganska enkel gång in i ett lite mindre brott. Rekommenderas att du dyker
första gången här med någon som dykt här tidigare. 50 m från stora brottet finns två
små brott. Välj det högra och du får kanonsikt i turkosfärgat vatten med ett maxdjup
på 4m. Tomt på fisk men här finns vattensalamander och alla möjliga kryp som tänker
bli stora flygande insekter. Vid infarten till brottet finns en bom som man kan få låna
nyckel till om du ringer ägarna annars får du släpa grejorna en bra bit.
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Eskilstuna Sportdykarklubb Nautic´s verksamhetsberättelse för år 2007.
Styrelsen för ESDK Nautic får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det
44:e verksamhetsåret, omfattande tiden 1 januari 2007 - 31 december 2007
Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie ledamöter och suppleanter:
Mikael Wallbom
Ordförande
Anders Hagander
Vice ordförande
Michael Cedborger
Kassör
Per-Erik Norelius
Sekreterare
Agne Larsson
Ledamot
Lennart Karlsson
Ledamot
Peter Frid
Ledamot
Fredrik Hallgren
Suppleant
Tommy Saarela
Suppleant
Av årsmötet vald valberedning.
Anders Olsson (sammankallande)
Anders Bromander
Lena Saarela
Av styrelsen utsedda ansvariga:
Per Eriksson
Ulf Lindstrand
Peter Frid
Ulrika Gustavsson
Agne Larsson
Lennart Karlsson
Mikael Wallbom
Ingela Petö
Lennart Karlsson
Michael Cedborger
Anders Hagander
Per-Erik Norelius
David Karp
Agne Larsson
Tommy Saarela
Peter Frid
Peter Frid
Claes Gyllhamn

Matrikel
Fensim
Fridyk
Babysim
Sportdyk
Materialförvaltare
Utbildningsansvarig
Redaktör Plasklappen
Dykkommitté
Dykkommitté
Dykkommitté
Dykkommitté
Dykkommitté
Dykkommitté
Dykkommitté
Säkerhetsombud
Hemsidan
Hemsidan

Under året har ESDK Nautic´s styrelse hållit 11 st protokollförda styrelsemöten samt
ett konstituerande möte.
Föreningens årsmöte hölls den 27 februari 2007 i MunktellArenan. På årsmötet deltog
13 röstberättigade medlemmar.
Budget-och verksamhetsplaneringsdag för 2007 genomfördes den 13 januari i
MunktellArenan.
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ESDK Nautic har representerats på SöSDF årsmöte och några av SöSDF
styrelsemöten
Vid årets början var vi tre sektioner: sportdykning, fridykning och fensim.
Under hösten har vi inte kunnat bedriva någon verksamhet i fensimning för våra
medlemmar
På grund av brist på ledare.
Vi har aktiverat våra medlemmar i förutom sport- och fridykarkurser och ledarledda
träningar även i bl.a. marinbiologi, ledarutbildning, styrelseutveckling, dykutfärder,
läger mm.
Vi har deltagit med sport-och fridykare på bl.a. Å-simmet samt genomfört ett antal
provdykningar.
En stort antal certifikat för fridykning steg 1 och 2 har genomförts.
Det 1* dykcertifikatet togs av 13 st personer och det 2** av 5 st personer.
En ny ramp har monterats och flaskor har hyrts in så att klubben kan erbjuda fyllning
av nitrox.
Vi har haft klubbläger på Hönö under våren och på Hamburgsund under hösten.
Vi har under våren bedrivit sökövningar vid 26 tillfällen på kommunens badplatser.
Snabbmailen som är ett komplement till klubbtidningen fortsätter att öka antalet
anslutna adresser.
Plasklappen, vår klubbtidning, har även i år utkommit med fyra nummer som skickas
till alla medlemmar.
Klubbens kompressor har utnyttjas flitigt av våra sportdykare och också inneburit att vi
har fått nya sportdykande medlemmar.
ESDK Nautic har under året haft ca 300 matrikelförda medlemmar. Detta är en
minskning med 19 medlemmar från föregående år.

Eskilstuna i februari 2008
ESDK Nautic
Styrelsen

Mikael WallbomAnders

Hagander

Michael Cedborger

Peter Frid

Per-Erik Norellius

Agne Larsson

Lennart Karlsson

Fredrik Hallgren

Tommy Saarela
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Reportage
Föredrag av Örnhagen, SSDF 50 års jubilerar
===============================================
Vi var 6 st Nautic medlemmar (Michael Cedborger, Lennart Karlsson, Johan &
Johanna & Heidi Arnell, Per Nilstad) som kom till Hans Örnhagens föreläsning 9
feb. där Mollusca stod som värd.
I och med SSDF´s 50-årsjubileum under 2008, gör Hans Ö. en "Sverige-turné"
med sin intressanta föreläsning.
Tiden går fort när man har roligt, tre timmars föreläsning var snabbt över. Hans Ö.
fick gott betyg, likaså de ämnen han förmedlade. Dykhistoria och dykmedicin var
huvudteman som föredraget avhandlade på ett behagligt sätt. Det är omöjligt att
återge allt som avhandlades från t ex Sanddahl´s pneumatiska bad på 1800 talet
till AH5 hjälmen som arbetsdykare numera använder.
En stor mängd av detaljer for förbi under föredraget, t ex 'flamma vitalis',
Treilebens dykarklocka på 1600-talet och Scott Carpenters insatser i
mättnadsdykning. Eller varför inte ta en tid på den brittiska
incidentrapporteringen på www.bsac.org (http://www.bsac.org/page/547/annualreport.htm För dig som inte vill klicka)
Hans Ö. berättade också om SSDF historia och några viktiga år som kan nämnas
ges nedan:
1970 ersatte den blå/vita dykflaggan en tidigare röd/blå
1970 inrättades tekniska kommittén
1974 förbjuds harpun och plocka skaldjur
1984 införs dumpningsfonden
1987 ersätter CMAS certifikat det Nordiska sportdykarbeviset
1989 ersatte Dykpaxis den gamla säkerhetspärmen
1992 blir Delfinen SSDF´s varumärke
1994 SSDF hade dykcenter på Ellös
1994 ersatte Nordisk standardtabell den gamla L-tabellen som kom från försvaret
2005 ny lärobok CMAS *
Tyvärr är det inga föredrag i närområdet kvar, dock kör Hans Ö. föredrag den 24
maj i Lysekil kl 16oo i samband med årsmötet för 'Svensk Dykerihistorisk förening´.
Detta datum sammanfaller när Nautic är i Smögen.
Ett stort tack till Hans Örnhagen för hans idéella insatser i samband med denna
turné, tack även till värd-klubben Mollsuca
Rapport från Per Nilstad
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Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticdykare att
presenteras. Den som blir intervjuad lämnar över
stafettpinnen till nästa intervjuoffer. Tjugoåttonde
dykare ut på listan är Alexander Wennholm

När började du dyka?
Jag började med fridyk när jag var liten så länge som jag kan komma ihåg och var
med i Nautic ungefär 2,5 år innan jag tog mitt 1 *dykcert våren 2006.
På hösten efter tog jag 2*
Varför började du dyka?
Jag har alltid varit intresserad, pappa hade dykcert sen tidigare och pratade om
vad som finns att se och visade bilder. Sen tittade vi också på Costeau-filmerna
Det är tystnaden och friheten som lockar, att kunna stå på botten och göra
frivolter t.ex.
Är det lika kul som du trodde?
Ja det är det och betydligt mer spännande också, det händer ibland lite
oförberedda saker.
Varför kom du med i Nautic?
Jag gjorde en jämförelse mellan CMAS och PADI och tyckte att CMAS var
seriösare. Det var inte bara att gå en snabb vecka och sen glömma bort allt igen.
Har du hunnit med många dyk?
Det har blivit ett 30-tal, men räknar med att det ska bli fler. Jag har en syster som
bor på Malta, vi får väl åka och hälsa på henne.
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Vilket är ditt bästa respektive värsta dyk?
Mitt bästa dyk var på Västkusten efter den enstjärniga kursen. Vi dök utefter en
klippvägg där det fanns hummer och en många andra djur.
Mitt värsta dyk gjorde jag nog under samma resa. Jag trasslade in mig i parlinan,
hamnade upp och ner och började sjunka. Med hjälp från min parkamrat och
Johan Arnell lyckades jag få in luft i dräkten och kunde sen trassla mig ur linan.
Om du fick välja tre saker oavsett kostnad vad skulle du köpa eller göra då?
Först skulle jag välja en rebreather, det verkar häftigt, man slipper krångla med
flaskor och eftersom att man återanvänder luften kan man vara nere mycket
längre.
Sen skulle jag vilja ha en bra lampa med batteri-pack att sätta på ryggen. Till sist
skulle jag nog välja en bra UV kamera eller filmkamera.
Några goda råd till nybörjare?
Använd fotvikter vid dykning med torrdräkt, det minskar risken att få luft i fötterna
så man slipper trassla in sig i parlinan. Se också till att inte somna när andra har
kameran framme,
från dykresan finns det ett 20-tal bilder på mig och på alla
sover jag.
Vem vill du lämna stafettpinnen till?
Jag vill lämna den till Johan Cedborger
Varför till Johan?
Vi går i samma klass och jag vill se hur det gått med hans dykning efter kursen,
om han fortfarande har humöret uppe.
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Uthyrningsregler:
Sportdykning kan vara en dyr sport. För att göra det möjligt för fler att dyka hyr
klubben ut viss utrustning till medlemmarna till mycket förmånliga priser. Ska
uthyrningen fungera på sikt så behövs tydliga regler. Följande gäller:
·
Utrustning hyrs endast ut till medlemmar
·
Du betalar kontant vid avhämtning av utrustning
·
Tuberna ska återlämnas fyllda (om du vill kan du lämna tillbaka
dem tomma och betala 50 kronor per tub för fyllning)
·
All utrustning återlämnas väl rengjord
·
Eventuella skador måste meddelas vid återlämnandet
·
Förlängd hyrestid betalas vid återlämnandet

Prislista för år 2008
Utrustning

Per dygn

Per vecka

Paket med flaska 8-10 liter 300 bar,
Stabjacka, regulator, Octopus och konsol
Tub 8-10 liter 300 bar
Stabjacka, Poseidon
Regulator Poseidon cyklon
Viktbälte med bly
Militärtält för 12 personer
GPS

100 kr
40 kr
40 kr
40 kr
10 kr
50 kr
Gratis

500 kr
200 kr
200 kr
200 kr
50 kr
200 kr

Bokning av utrustning görs hos materialförvaltaren Lennart Karlsson på telefon
0703-62 51 35.
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Sudoku Hjärngympa
Regler för Sudoku
Placera ut siffrorna 1-9 i varje ruta. Varje siffra får bara förekomma en gång i varje
rad och i varje kolumn. Dessutom får varje siffra bara förekomma en gång i varje
region. Skicka in lösningen på nedanstående Sudoku tillsammans med svar på
vår lilla enkät till nautic@esdk-nautic.se Och var med om utlottningen av 2
biobiljetter.
Sudoku 1 2008

Lösning Sudoku 4 2007

Verksamhetsplan 2008
Oxelösund, Rebell 26-4, Ansvarig Lennart Karlsson,
Avrostningsdyk 10-5, Ansvarig Anders Hagander Anmälan senast 5-5.
Sökövning Vilstabadet 28-5, Ansvariga Per Nilstad o Lennart Karlsson.
14-6 Ansvarig Anders Hagander, Plats meddelas senare men extra lämplig för
enstjärniga dykare. Anmälan senast 9-6.
8-9 Juli,(obs tisdag till onsdag) Ansvarig Lennart Karlsson. Plats meddelas
senare. Anmälan senast 23-6.
Familjedag Magsjön 30 augusti. Ansvarig Mikael Wallbom. Klubben bjuder på
Grillat o dryck.
Vecka 43 Malta. Ansvarig Anders Hagander.
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