PLASKLAPPEN
Eskilstuna Sportdykarklubb NAUTIC
Medlemstidning

Nummer 2 2008
1

ESDK NAUTIC
Eskilstuna Sportdykarklubb
Munktellarenan Västra Storgatan 15
633 42 ESKILSTUNA
Pg 995 03-5

www.esdk-nautic.se
Ordförande
Vice Ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Mikael Wallbom, 021 – 408723, 073-050 37 19 micke.w@glocalnet.net
Anders Hagander 016-14 79 35, anders.hagander@live.se
Anita Bergström, 016- 51 03 32, 073-676 19 43 arb 016-51 72 40, anitabergstrom@live.se
Michael Cedborger, 016-620 12, 070-545 46 69, michael.cedborger@sormlast.se
Anders Hagander
Michael cedborger
Lennart Karlsson
Agne Larsson, 073-964 62 77, agne1@spray.se
Peter Frid, 0707-49 10 22 peter@eangel.se
Fredrik Hallgren
Eije Larsson

Ovriga förtroendeuppdrag i klubben
Utbildning
Fridyk
Sportdyk
Babysim

Mikael Wallbom
Peter Frid
Agne Larsson
Ulrika gustafson, 016-144921

Dykkommitté

Lennart Karlsson, 0703-62 51 35 lennart17@hotmail.com
Anders Hagande
Per-Erik Norelius 016-14 96 01, 070-340 23 90 pererik.norelius@telia.com
David Karp 016-13 01 22, rommel@hehe.com
Agne Larsson

Valberedning

Tommy Saarela
Lena Saarela
Anders Bromander

Revisorer
Maria Dädeby-Lindkvist 0167-913 07 och Erik Saukko 016-218 25
Revisorsuppleant Agneta Laurell och Göran Laurell 016-42 60 71
Matrikelansv.
Per Eriksson 016-212 72, 0705-56 80 17, pelles.svetsotra@swipnet.se
Materialförv.
Lennart Karlsson
Per-Erik Norelius
Säkerhetsombud
Plasklappsred.
Webmaster
Anslagstavla
Ombud SöSDF

Per-Erik Norelius
Ingela Petö 016-12 02 12, 0706-74 75 31 ingelapeto@bredband.net
Ingela Petö?
Claes gyllham, Peter Frid
Anita Bergström

Vilande sektion UV-rugby, Fensim
Sportdykaristruktörer för 2008: Per Nilstad Enstjärnig kurs, Johan Arnell Tvåstjärnig kurs.
Fridykaristruktörer för 2008: Claes Gyllhamn, Robert Saarela, Peter Frid, Eje Larsson, Linda Frid, Camilla
Nystrand, Erik Pettersson.
BabysimInstruktörer 2008: Ulrika Gustafsson

2

Ordförande har ordet.
Nu går vi in i mot slutet av sommaren. Precis som vanligt har
vädret spelat oss en del spratt. Har det inte regnat så var det
otroligt varmt.
Det har företagits en del dykresor i sommar bl.a. till Smögen och
Östra Silvberg samt även en hel del dyk på närmare håll, t ex
Magsjön som verkar vara ett bra ställe att dyka på eftersom det
pratas mycket om det och en hel del dyk genomförs där.
Vår dykkommitté har planerat in en del dyk i höst. Så det är bara
att anmäla sig till den ansvarige.
För er som har gått den enstjärniga kursen och vill utveckla er mer
kommer det att starta en tvåstjärnig kurs i höst.
Snart börjar en ny säsong i badhuset där våra ungdomar kommer
att träna fridyk
På söndagsmorgnarna är det lek för de minsta barnen. Klubben
har en del utrustning ni kan låna om ni vill.
Det finns också gott om plats för dom som vill simma ett par
längder i stora bassängen.
Vi kommer att avsluta året med ett julskinkesim söndagen den 28
december i Vattenpalatset.
Till sist vill jag hälsa alla våra medlemmar välkomna till en ny
säsong i Vattenpalatset
M.v.h
Michael Wallbom
Tele 021-40 87 23
micke.w@glocalnet.net
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Plasklappen 1 2008
Här kommer då nummer 2 av Plasklappen 2008
Läs reportage, klubbens notiser. 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 15:e november 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

4

Klubbaktiviteter
Välkommen till  CMAS Sportdykarkurs 2008
Den  sportdykarkursen är en fortsättning på den  grundkursen och syftar till
att fördjupa de teoretiska och praktiska kunskaperna inom sportdykning och
dykplanering.
Ingår i kursavgiften:
7 st. Teorilektioner
11 st. Praktiklektioner
Dykhelg i Oxelösund där 4 av praktiklektionerna (bl.a. vrak- och djupdyk)
genomförs.
Övernattning och boende i Oxelösund (Aquatics klubbstuga) under dykhelgen
27-28 september.
Lån av dykpaket (väst, flaska och regulator) inklusive luft.
Kurslitteratur.
Ingår inte i kursavgiften:
Dykutrustning utöver dykpaket (dräkt, mask, snorkel, fenor, bly etc.).
Resekostnader.
Förutsättning för att få gå kursen:
Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF enstjärnig eller annan likvärdig
utbildning.
Dykelev under 18 år skall ha målsmans medgivande.
Dykeleven skall vid tiden för kursstart ha minst 6 timmar loggboksförd dyktid.
Dykeleven skall vid tiden för certifiering ha minst 20 loggboksförda dyk, varav
minst 10 i djupintervallet 10-30 meter. Minst hälften av dyken skall vara
genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.
Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning som är max:
• 1 år gammal vid konvertering till CMAS/SSDF dykcertifikat.
• 5 år gammal vid fortbildning inom CMAS/SSDF.
• Efter sjukdom eller skada, t.ex. lunginflammation, hjärnskakning eller
dylikt, skall en ny läkarundersökning vara genomförd för att utesluta
bestående skador.
Var:
När:
Anmälan/information:
070-171 91 18
Kursavgift:
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MunktellArenan i Eskilstuna.
1 september 2008 kl 19:00
Johan Arnell via e-post caja@telia.com eller tel.
2000 kr

Betalning:

Betala till ESDK Nautic PG 995 03-5.
Skriv namn, adress och telefonnummer på PG

blanketten och att
Max antal deltagare:

betalningen avser  sportdykarkurs 2008.
Om det blir mer än 8 deltagare görs prioritering
enligt tidpunkt då kursavgiften betalades. Övriga
intresserade sätts på reservlista enligt samma
princip.
Medlemmar i Nautic prioriteras före deltagare från
andra klubbar.

ESDK Nautic Instruktörer i Sportdykning:
Johan Arnell(Kursansvarig)|Per Eriksson| Pasi Mattila| Per Nilstad| Michael
Cedborger| Per-Erik Norelius

Fest
Nautic bjuder in alla medlemmar till fest/sommar avslutning
fredag den 22 augusti.
Vi träffas hemma hos Anders och Karin Hagander på
Folkparksvägen 4.
Me information kommer via webben

Fridyk
höstterminen börjar 24/8 på ordinarie tider inne i vattenpalatset.
och slutar 14/12 på sedvanlig tvis
fridyk.

Julskinkesim
Den 28-december 2008 är det dags att simma bort årets
julskinka. Tid och plats är som vanligt Vattenpalatset kl. 18.00
med insläpp från 17.30. Mer information kommer senare.
Ansvarig Micke Wallbom.
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Luciasim
Till årets Luciasim hoppas vi på många deltagare, det brukar
vara en trevlig liten träff någonstans ut med ån, med fika, glögg
och pepparkakor, det finns också möjlighet till bastu efteråt..
Boka in er på Luciadyket söndagen den 14:e december kl.15.00
samling 14.30. Mer information kommer senare.
Ansvarig David Karp

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".
När ni ställer era flaskor för fyllning så ska de ha följande märkning, Ditt namn och
telnr, antal bar fyllnadstryck och när flaskan ska provtryckas. Hur ni väljer att
märka är upp till er (tillfällig papperslapp duger bara den är tydlig med aktuell info
och fastsatt så den ej ramlar av).
Detta för att fyllaren ej ska behöva ta bort flasknät för att hitta info o kunna nå dig
om nåt krånglar. Flaskor som ej uppfyller detta behöver fyllaren ej fylla om han
eller hon känner sig tveksam.
Klubbflaskor (gula Poseidon med gula nät och märkta med mitt telnr 0703 625
135) är alla 300 bar o provtryckta till 2013.
Hälsningar materialförvaltaren.
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Luftfyllarlista
Vecka: 33, Agne Larsson t.073 96 46 277
34, Anders Karlsson t.0706 55 06 89
35, Peter Frid t.0707 49 10 22
36, Ingela Petö t.070 67 47 531
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

Axplock av sommarens kända genomförda dyk
Smögen deltog 21 st Nautic´are 23-25 maj.
Västkusten Per Eriksson fridykning.
Makedonien Orch bröderna Tudzarowski och Martin Sandberg
(första veckan i augusti)
Lysekil Oxygen, Ingela & Simon juli
Silvberg, Ander K, Anders J, Lelle och Nilstad (första helgen i augusti)
Söndagar, Inge, Jörgen, Agne m.fl.
Tessi dykbåt, Ingela & Anders K.
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Reportage

Vårens CMAS* kursare
I vårens kurs hade vi den lägsta medelåldern någonsin, sex ungdomar och en vuxen
fullföljde kursen och certifierades på våravslutningen. Kul att det kommer unga dykare
som kan föra klubben vidare tycker styrelsen.

Dessa sju personer är: Örjan Strand, Henrik Öhling, Johan Bergkvist, Cissi Strand,
Fanny Strand, Simon Lundberg och Jacob Saarela (lilla bilden).

Vi hoppas såklart att alla sju kommer igen till höstens ** och får
stor glädje av sin nya hobby.
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Smögen 23-25 maj

Den 23-25 maj var 21 Nautic´are på Kontiki i Smögen. Fyra av våra nya * följde med och
var sugna på att få ihop sina timmar inför höstens **. Några tyckte nog att det var lite väl
kallt att dyka vått.
Helgen bjöd förövrigt på fint väder, trevligt sällskap och ett OK boende med helpension
med bra mat, särskilt då skaldjurskvällen.

Våra fyra * nya dykare; Henrik, Johan, Simon och Jacob var nöjda med att äntligen få
komma ner i ”riktigt” vatten med bra sikt, fiskar, bägarkorall, krabba och hummer.
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Vårens sökövningar på kommunens badplatser
Under våren genomfördes sökövningar på
kommunens badplatser. Pelle´s spontana reaktion är
att det i år överlag var mindre skrot än tidigare år, det
fanns varken mycket cyklar, flaskor eller burkar.
Som vanligt är kommunen glada för att vi gör sökövningar på badplatserna runt
om i kommunen, vilket minimerar risken för att badande kan skada sig på föremål
i vattnet.
Att tänka på vid genomförda sökövningar är att vi ska rapportera till Pelle (Per
Ericsson) om vilka dykfynd vi gjort på de olika badplatserna samt också tala om
vilken dag sökövningen genomfördes.
Hälsningar Pelle

Oxygen Lysekil
Efter några blåsiga och kalla semesterveckor blev det äntligen sommar
och sol. Simon och jag hade turen att vi lyckades pricka in vårt besök i
Lysekil exakt rätt för att få njuta av både dyk och fint väder.
Här hade vi bokat dykpaket för tre dagar med 6 dyk inkl. luft,
halvpension med frukost på Strandflickorna som är ett
pensionat/vandrarhem och lunch på havets hus.
Vi kom ner söndag eftermiddag och gjorde ett avvägningsdyk i
hamnen, Simon hade lånat Tomas Skölds dräkt och vi ville kolla att
den fungerade bra och att han hade lagom med bly inför kommande
båtdyk.
Vi hade som sagt soliga dagar vilket gjorde dyken extra fina när solen
bryter i vattnet och lyser på sjögräs fiskar m.m. Vi såg det mesta av det man
borde se som torsk, hummer, krabba, sjöstjärnor t.ex. och bägarkorall. Men det
bästa dyket var det vi gjorde på Småholmarna inne i Gullmaren, där gjorde vi ett
fantastiskt väggdyk och såg arter som normalt inte finns på 20 m.
För övrigt tycker jag vi kan boka Oxygen inför våren 2008. Visserligen tar de
endast 12 dykare, men är vi ute i god tid kunde de ta in en extra båt. Kanonbra
ordnat och boendet rakt över gatan.

11

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
Annonserna ligger i en tidning och plockas sen bort om ni inte meddelar att
den ska vara kvar.

Köpes
Torrdräkt; skal eller neopren med OK tätningar och dräktslang.
Storleken ska passa en kille 175 cm 75 kg 42/43 i skor.
Underställ kan också vara av intresse.
Ring Ingela 0706-74753

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.
Är din dykloggbok full?
Kontakta Lennart Karlsson för köp av ny bok.
Vänta inte, köp nu 40 kr/st
0703-625135
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Från säkerhetsombudet
Glöm inte att fylla i en dykrapport när något inte blev som det skulle.
Säkerhetsstopp
Tekniska kommittén har beslutat att säkerhetsstopp (3-5 minuter på 3-5 meter) ska
rekommenderas
vid alla dyk djupare än 20 meter samt vid upprepade dyk djupare än 10 meter. Flik
404 i
Dykpraxis kommer att uppdateras med denna rekommendation inför 2009.

Loggboksföring av kursdyk
Tekniska kommittén har upptäckt att loggboksföring av kursdyk behandlas olika i
förbundets
föreningar och av förbundets instruktörer. Samtliga kursdyk i öppet vatten ska
loggboksföras av dykeleven. Även ytbärgningen på CMAS/SSDF enstjärnig dykkurs
bör loggboksföras (dock utan dyknummer, dyktid samt transport av dyktid).
Innan elev/elever godkänns på den aktuella dykkursen ska dykdagboken granskas
och stämplas av certifierande instruktör. Detta innebär att instruktören ska kontrollera
att elevens loggboksföring är korrekt och om/när så är fallet ska instruktören stämpla
med sin instruktörsstämpel och signera med signatur. Ett tips är att notera på varje
dykdagbokssida vilket kursdyk det är, t ex
(CMAS/SSDF enstjärnig dykkurs) P10 Anpassning öppet vatten.

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
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.

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
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Nautic´s 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.
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
16/9, 14/10, 18/11, 16/12
Verksamhetsplanering:10/1-09
Stymöte 27/1 -09
Årsmöte 17/2 -09
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

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
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Tider i Vattenpalatset
Som Nauticmedlem har du tillgång till Vattenpalatset vid tillfällen varje
söndag.
Morgontid 08.00-10.00. (OBS! Äventyrsbadet ingår inte i våra badhustider)!
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
Trivselregler som Vattenpalatset har satt upp som även gäller oss
•
•
•
•
•
•
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Föreningslivet skall respektera Badavdelningens trivselregler.
Föreningslivet ansvarar för att medlemmar får aktuell information gällande
föreningens verksamhet
Vid förändring i gällande verksamhetsplanering åligger det bägge partner
att i god tid informera.
Föreningstiderna är bara till för föreningsmedlemmar och får ej
andrahands uthyras.
Årsplanering för föreningslivets verksamhet skall vara inlämnad till
Vattenpalatset senast november månad.
Fastställda rutiner/regler för föreningslivets verksamhet i Vattenpalatset
är:
- Ledare skall alltid byta om till klädsel anpassad för verksamheten
- Föreningarna anmäler till Vattenpalatset vilka ledare som skall ha
tillträde till huset. Tag´s kvitteras personligen på VP och återlämnas efter
avslutat föreningsuppdrag.
- Vid träning efter att allmänheten lämnat huset, sker insläpp genom
ledarnas försorg via handikappingången.
- Ingångsdörrar får på inga villkor ställas upp utan bevakning.

Enkätresultat
Inga förslag på aktiviteter har inkommit och inte heller några svar på Sudokun,
därför har inga priser utgått.

Några bra dykplatser i närområdet kring Eskilstuna
Lövstabrottet, i närheten av Trosa ca 90 min. Här har det planterats in fisk och vi
har inte dykt där på några år, men här var ett bra brottdyk tidigare, som passade
både nybörjare och mer avancerade dykare. Brottet bör kanske kollas innan dyk
planeras. Kontakta fiskekortsförsäljaren för dyktillstånd, kostnad okänd.
Magsjön, Porsudden, ca 40 min. Ett dyk som de flesta gjort under kurs
Magsjön, Lerudden, ca 40 min. En bergvägg med kräftor o lake o feta abborrar.
Enskild väg, fråga om du ser någon, brukar
aldrig vara problem.
Magsjön, Magbro ca 40 min. Okej och lättdykt, ställ bilen 5 m från ihopp, abborrar
och stenblock.
Oxelösund, ca 90 min. Kontakta dykbåten Rebell med två dykerfarna skeppare
och de fixar två vrakdyk med luftfyllning under ytintervallen.
Vättern, Hästholmen, ca 2,5 tim. Kanonsikt med undervattensklippor och massor
med kräftor. Gammalt militärt skjutfält som gör att du hittar gammal ammunition
hela tiden, men låt det ligga, det kan ju vara blindgångare och det är roligare att
se dem under dyk än i din bokhylla.
Hjälmaren, Dykplatsförhållanden förändras ju även med årstiderna och flera
platser lämpar sig väl för isdyk. Visste du t ex att Hjälmaren kan vara ”kristallklar”
vintertid.
Utförligare beskrivningar och vägbeskrivning till dessa platser och många fler
hittar du bl.a. på www.dykarna.nu och på www.sportdykarna.se.
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Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticdykare att presenteras.
Den som blir intervjuad lämnar över stafettpinnen till
nästa intervjuoffer. Tjugonionde dykare ut på listan är
Johan Cedborger

När började du dyka?
Jag tog mitt 1:a cert i Egypten 2004 det var ett Open water unior sen
konverterade jag till CMAS 2005 och to mitt 2** 2006.
Varför började du dyka?
Pappa hade ju börjat och då tyckte jag det verkade intressant och när jag hade
testat i Vattenpalatset tyckte jag det var kul.
Dyker du fortfarande då?
Ja, men det ahr inte varit så mycket sista året, i sommar har jag jobbat hela tiden.
Men blir det något dy som jag kan hänga med på så kommer jag att göra det.
Är det lika kul som du trodde?
Det är faktiskt roligare, man blir överraskad när man kommer ut i havet och dyker,
det är verkligen annorlunda än allt annat man har upplevt.
Varför kom du med i Nautic?
Jag ville ha ett CMAS cert och Pappa var redan med i Nautic då blev det naturligt
att börja där. Sen hade jag även fridykt innan och kände redan flera i klubben.
Har du hunnit med många dyk?
Jag har väl drygt 60 dyk men ingen slår väl pappas rekord han gjorde över 100
första året.
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Vilket är ditt bästa respektive värsta dyk?
Det bästa dyket var i Norge när jag kom upp med min 11 kilos Marulk, det var
häftigt, men egentligen är alla dyk i Norge och Egypten bra.
Det värsta var också i Norge, vi blev isläppta vid en farled precis när tidvattnet
strömmade in/ut och vi simmade allt vi orkade i tretti minuter innan vi nådde
botten på 20 m, sen var det bara att vända och gå upp igen och då var vi mitt ute i
farleden.
Om du fick välja tre saker oavsett kostnad vad skulle du köpa eller göra då?
Då skulle jag köpa en UV-moppe, en tät torrdräkt, en som passar alltså och en
dykbåt.
Några goda råd till nybörjare?
Nej egentligen inte, jag har aldrig varit med om några missöden så jag vet inte
riktigt vad som är speciellt.
Vem vill du lämna stafettpinnen till?
Jag vill lämna den till mamma Anette Cedborger
Varför till Anette?
Jag vill veta lite vad hon tycker, hur hon tycker att det går och om hon tycker det
är roligt.
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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 2 2008

Lösning Sudoku 1 2008

Verksamhetsplan 2008
Fest 22 augusti, ansvarig Anders Hagander
Luciasim 14 december, ansvarig David Karp
Julskinkesim, 28 december, ansvarig Micke Wallbom
Vecka 43 Malta. Ansvarig Anders Hagander.
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