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Ordförande har ordet.
Hej allihopa.
Nu har äntligen vintern gjort sitt och sommaren knackar på dörren.
Vi får hoppas på vackert väder och många trevliga utfärder.
Vi har fått några nya ansikten i styrelsen.
Marcus Nordström har kommit in som vice ordförande.
Vi hälsar Patrik Lundqvist välkommen som ledamot och även
fridyksansvarig.
Lars-Olov Persson har axlat rollen som kassör.
Vi har även fått hälsa Jenny Magnusson välkommen åter som
suppleant.
Nautic har fått äran att arrangera uv-rugby sm som går av stapeln
23-24 maj. Där kommer behövas funktionärer, eller varför inte bara
komma och heja lite.
Hoppas vi ses på någon trevlig dykplats i sommar.
Douglas Lindeberg
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Här kommer nummer 1 av Plasklappen 2015.
Nytt år nya möjligheter och nya personer i styrelsen samt nya förtroendeuppdrag.
Verkligen kul att klubben utvecklas och går framåt. Önskar alla i styrelsen lycka till
och vill passa på att säga att de gör ett fantastiskt jobb. Det är en lite tunn tidning
den här gången. Jag tror att många har haft mycket att göra efter jul, så även jag.
Men nästa nummer kommer säkert bli smäckfullt med dykbilder och artiklar från
sommarens dyk. Glöm inte skriva om och skicka dina upplevelser till mig, när du är
ute och dyker. Allt är intressant, dykresor, erfanheter eller bara något som har med
dykningen att göra. Kanske förslag på reportage som du vill att vi ska göra.
Nästa manusstopp för Plasklappen är den 1:a augusti 2015.
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, 15
nov.
Mycket nöje och med en önskan om en fantastisk sommar!
Redaktör,
Micael Peterson
0725-72 23 33
mickep@anglers.se

Finns på fejan
Nya facebooksidor som du kan njuta av i vintermörkret.
Lite köp coh sälj sidor samt förslag på dykresor. Mycket
nöje!
Dykmässan
Årets upplaga av Dykmässan har redan ägt rum, men ha koll på när 2016
års mässa äger rum. Mycket intressant läsning här.
Vrakdykning i Norge
Som rubriken skvallrar om så är detta en sajt för vrakdykning i Norge.
Många tips på vrak samt mycket läsvärd historia.
Gnesta Vrakdykarklubb
En grannklubb i länet som vi kanske skulle kunna göra något tillsammans
med? En offentlig FB grupp så det är bara att haka på och gilla allt det
företar sig.
Sala Silvergruva
Jag vet att gruvan är ett populärt utflycktsmål bland några medlemmar.
Lite mer krävnade dykning men dock. Haka på dem och dela med dig av
dina erfarenheter.
Svenska Sportdykarförbundet
Vår egna organistation som vi bara måste hänga på! Här finns allt från
nyheter till justa bilder och tips på evenemang.

Gå med i vår egen facebookgrupp!!
www.facebook.com/esdknautic
www.facebook.com/groups/esdknautic

Årmötet - protokollet

Åsimmet - en återkommande tradition
Det blev till slut fyra tappra som vågade sig i vid årets Åsim som av tradition
genomförs i början av april. Vid tidpunkten för avsimmet sken solen igenom det
tunna molntäcket, och Eskilstuna Kuriren som var där och rapporterade, kunde
fota och filma i strålande sol. Det går att se och höra intervjun etc på ekuriren.se
Det var lättsimmat i år så de flesta upplevde att gick fortare än vanligt och att
det var vindstilla kan nog ha bidragit till det. Vi som gick på land och följde deltagarna hela vägen hade jämt göra och hålla samma tempo men en av dem
såg ju ut som Batman och var troligtvis lika snabb som han vid behov :-)
De vågade som blötte ner sig var Markku Ihallainen, Gunnar Eriksson, Tomas
Sköld och Anita Bergström och de möttes av varmt fika på Strömsholmen. Fikat
räckte dessutom till stöttande supportrar vilka var Eija Ihallainen, Matts Göran
och Lennart Karlsson som var den som arrangerade årets Åsim och rappporterade det till Plaskis.
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Dykvänner som bjöd på assistans och en värmande fika efter det svala
doppet var välbehövligt.

Svalt och gött i vattent. Nästa år ska vi vara många i vattnet.

Dykledarkurs
Här kommer en inbjudan till Dykledarkurs i vårt närområde. En
intressant och rolig kurs som gör dig trygg med att vara Dykledare under våra Nordiska förhållanden.
Den här kursen är dessutom ett förkrav och alltså ett måste för
dig som vill bli Sportdykarinstruktör.
Kurskostnaden kan eventuellt bli lägre efter bidragsansökan
men det kan ej garanteras.

Inbjudan till dykledarkurs 2015
Kursen kommer att hållas under fyra tisdagskvällar mellan kl 18.00-21.00 i SDK Näcken
klubblokal i Katrineholm. Hela kursen avslutas med praktiska dykövningar i Oxelösund, där
vi bor och gör dykutfärder med dykarklubben Aquatic.
Datum i Katrineholm:
28 april: Kursintroduktion, Lagar och krav, Dykledning
5 maj: Säkerhetsutrustning, Larmrutiner, Dykskador
12 maj: Datorer och tabeller, Ledarskap och stress
19 maj: Sjömanskap och navigation, Dykmetoder, Grupparbete
Datum i Oxelösund:
12-14 juni: praktiska dykledningsövningar. Start fredag eftermiddag kl 17.00 och avslutning
söndag kl 18.00
Mål: Eleven ska, efter genomgången kurs, på ett säkert sätt kunna planera och leda dykningar
för större grupper (15-20 dykare). Eleven ska kunna hantera olika former av olyckstillbud, på
ett korrekt sätt kunna larma och säkerställa en olycksplats, kunna ge oxygen när så behövs,
kunna läsa ett sjökort och utföra enklare positionsbestämningar i ett sjökort samt känna till
grunderna för ett gott sjömanskap. Eleven skall även kunna nordisk standardtabell.
Förkrav för att gå utbildningen

Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF tvåstjärnig utbildning eller annan
likvärdig utbildning.

Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.

Dykeleven skall ha minst totalt 30 dyktimmar, fördelade på 40 dyk. Dyken ska vara
loggboksförda. Eleven ska ha erfarenhet av minst tre av följande dykmetoder i
nordiska vatten: mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk och dyk till 30 meter. Även
plats, djup och sikt skall vara av varierat slag. Dyktid på föregående kurser får räknas
in i den totala dykerfarenheten. Minst hälften av minimikravet på dyktid skall vara
från nordiska eller likvärdiga vatten.

Dykeleven ska ha godkänd läkarundersökning eller hälsodeklaration enligt SSDF:s
krav (finns i Normer och Krav).
Pris: 3200 kr
OBS! Tänk på att många kommuner ger ledarutbildningsbidrag för den här kursen.
I avgiften ingår boende, dykutfärder, luft och kursmaterial. De kostnader som tillkommer är
de egna resorna och mat under avslutningshelgen. Kursavgiften återbetalas endas vid sjukdom
(mot upp visande av läkarintyg).
Anmälan: till Mats Gunnarsson på mats_gson@hotmail.com
Antal: max antal på kursen är 8 st (först till kvarn…)
Kursledare Mats Gunnarsson
Vid frågor ring på 0702-85 64 22 eller maila på mats_gson@hotmail.com.

Badplatsrens, våren 2015
Här nedan 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 (även krossat musselskal som badare
oftast förväxlar med glas) som kan vara skadliga för badgästerna. Söker av
hela badstranden men med störst fokus på bryggor o hopptorn. Ser ni andra
brister som t.ex. trasiga bryggor och stegar, eroderade betongfundament med
utstickande armeringsjärn, livräddarutrustning som saknas etc. så rapporterar
även detta till mig, även större föremål som kan vålla skada och som vi ej får
bort måste rapporteras till mig.(Ta gärna kort och skicka över dessa)
Självklart så dyker vi efter dom 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. En lista kommer
att skickas runt via mail samt anslås på hemsidan.
- Fridykare, fensimmare, UV-spelare 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.
Lycka till och glöm inte att rapportera direkt till mig via sms eller ett telefonsamtal efter dyket.
- Försök att ta reda på skräpet och kasta det på lämpligt ställe, är det däremot
skrymmande släpa iväg det en bit från vattnet så att kommunen får en chans
att hämta ev. skrot innan det hamnar i vattnet igen.
Skriv också en fyndlista och mejla den till pelles.svetsotra@telia.com
Är det något du undrar över så är det bara att ringa mig.
Per Eriksson 070-556 80 17 (07.00-22.00)

OBS!! Kontrollera att alla bryggstolpar sticker
upp över vattenytan.
Badplats		

Ansvarig/ansvariga		 Telefon

Sundbyholm

Patrick Lundqvist

Vilsta

Per Nilstad		

070-552 24 55

Borsökna Stora

Pasi Mattila		

070-244 82 94

Borsökna Lilla

David Karp				

070-356 85 00

Skjulsta stora o lilla

Douglas Lindeberg		

073-600 41 13

Hållsta badgrop

Douglas Lindeberg		

073-600 41 13

Sommarhem, Skogstorp Per Eriksson			

070-556 80 17

Gillberga-Näs

Jenny Magnusson		

0227-220 80

Slätviken

Tomas Sköld

070-548 93 86

Bälgviken

Lars-Ove Persson

070-340 22 28

Bårsten

Anita Bergström		

073-676 19 43

Skogstorp

Nicklas Carlsson		

073-756 14 18

Näshulta Kyrkbad

Markku Ihalainen		

070-627 48 70

Näshulta Österby

Markku Ihalainen			

070-627 48 70

Pottskär

Marcus Nordström			

070-8851053

Eklången

Matts Göhran			

0705-649718

Mora

Fam Svärd			

016-35 33 45

Sandviksbadet

Lennart Karlsson		

070-362 51 35

Barvalappen

Rasmus Johansson		

070-6450752

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
någon annan. Skriv till Redaktörn på mickep@anglers.se eller ring 0725 72
23 33. Eller använd anslagstavlan på webben: www.esdk-nautic.se Annonserna ligger i ett nummer och plockas sen bort om ni inte meddelar att
den ska vara kvar.

Klubbnotiser m.m
Träningskort

För att komma in genom grinden i badhuset, ska alla medlemmar använda sitt träningskort. Träningskortet är ett vitt plastkort med en streckkod, ditt
namn och ett kortnummer. Kortet används enbart på Nautic´s tid på söndagskvällar och ska användas vid inpassering. Alla medlemmar ska ha ett
kort. Har du inte fått ditt kort finns det i badhuset, fråga Nautic´s funktionär
som står i dörren. Om det finns medlemmar som inte har kort (kolla med
Nautic´s ledare i badhuset) eller om kortet inte fungerar, kontakta per.
nilstad@hotmail.com för att få ett fungerande kort.

Tider i Vattenpalatset
Som Nauticmedlem har du tillgång till Vattenpalatset söndagar under
säsong.
Kvällstid 17.30-21.00. Insläpp 17.15-17.30.
Banfördelning
Firdyk 17:30-19:00
Sportdyk 19:00-21.00
UV-rugby 19.00
Motionärer får alltid plats då vi inte använder linor.

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.

Nitrox-fyllning
För att få fylla tvättade flaskor i Nitrox-rampen skall man betala en startavgift på
800 kr samt en fyllnadskostnad på: 10 öre/L + ADT. Ni som vill fylla Nitrox eller
luft i era tvättade flaskor kontakta någon av följande:
Michael Cedborger t. 070 54 54 669
Per Nilstad t. 070 55 22 455
Lennart Karlsson 0703-62 51 35
Tomas Sköld 016-35 15 08

Är din dykloggbok full?
Kontakta David Karp för köp av ny bok.
Vänta inte, köp nu 60 kr/st
0703-56 85 00

Fridykning
Fridyk har en ny herre vid namn Patrik Lundkvist som ansvarar för aktiviteter
och genomförnaden. Vi tackar även Marcus för den tid och energi han lagt
ner på sektionen en tid!

			
Kontakta Patric Lundkvist vid frågor.

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 2015
Utrustning 					
Per dygn
Per vecka
Paket med flaska 8-10 liter 300 bar,
Stabjacka, regulator, Octopus och konsol
100 kr		
500 kr
Tub 8-10 liter 300 bar 				
40 kr 		
200 kr
Stabjacka, Poseidon 				
40 kr 		
200 kr
Regulator Poseidon cyklon 			
40 kr 		
200 kr
Viktbälte med bly 				
10 kr 		
50 kr
Militärtält för 12 personer 			
50 kr
200 kr
GPS 						Gratis 		 Gratis
Bokning av utrustning görs hos materialförvaltaren David Karp
på telefon 0703-56 85 00.

Provtryck av flaskor
Det går att lämna flaskor till, Haninge Brandredskap, i Eskilstuna så tar dom med
flaskorna till Stockholm och trycker där.
www.haningebrandredskap.se 016-12 76 20

Fel i matrikeln?

Har du hittat fel i de uppgifter som är tryckta i medlemsmatrikel eller vill du t.ex.
komplettera med ditt mobiltelefonnummer. Var då vänlig och skicka ett mail till
pelles.svetsotra@telia.com

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.

Flyttat?? Ändrat telefonnummer?? Bytt mail-adress??
Glöm inte att meddela oss i Nautic om det.
Annars kan 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

Glöm inte Hemmavinsten.
Allt kring Hemmavinsten är enkelt. Både för dig som lottköpare och för Nautic
som säljer lotten. För 100 kr/lott genomförs 2 dragningar i månaden. Du stödjer Nautic och du har chansen att vinna ca 12-14 000 kr vid varje dragning.
Ladda ner din blankett för lotten på www.esdk-nautic.se
Läs mer om Hemmavinsten på www.eskilstuna.hemmavinsten.se
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