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Ordförande har ordet!

Ytterligare ett år har nu ”flutit på” i badhuset med klubbens aktiviteter. Många
dykresor har gjorts, alltifrån vårt närområde till västkusten.
Tack vare Anita har vi under det gångna året fått igång fensimmet och fridykarna har tillsammans med Peter och hans ledare tränat fridyk.
Tack också Anders och Karin för att ni höll i årets grillfest!
Den 22 augusti dök ett 20-tal Nautic-medlemmar in på sommaravslutning
med grillfest hemma hos Anders och Karin Hagander. Karin och Anders
hade fixat med gott till grillen, goda tillbehör och en kaka som avslutning, vad
jag kommer ihåg hade de även fixat bra väder!
Det var bra uppslutning när vi fick tillfälle att lyssna på Örnhagen när han
engagerat och trevligt berättade om SSDF:s 50-åriga historia. Filmen som
visades uppskattades verkligen av deltagarna. Roligt att så många tog
tillfället i akt att närvara. Kvällen avslutades med middag. Jag vill tacka Lelle,
Cedborger och Per-Erik för deras engagemang under denna dag.
Det som närmast är på gång är att dykkommittén har planerat att vi ska ha
en aktivitet i Eskilstunaån lördagen den 13 december.
Jag hoppas även att ni kommer till badhuset söndagen den 28 december och
simmar några längder. Vi bjuder på julskinksmörgås, julmust och glögg
Jag vill här och nu önska alla medlemmar en riktig GOD JUL.
M.v.h
Michael Wallbom
Tele 0730- 503 719
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Plasklappen 3 2008
Här kommer nummer 3 av Plasklappen 2008, ett späckat julnummer med flera
reportage, bl.a. ett ”dråpligt” reportage om en sjunken/försvunnen och dito återfunnen/
bärgad båt.
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 april 2009.
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
Verksamhetsplanering och årsmöte
Kom ihåg verksamhetsplaneringsdagen och årsmötet.
Alla medlemmar är välkomna
Verksamhetsplanering
Årsmöte

10/1-09
17/2 -09

Fensim startar igen
Fensim har börjat igen i simhallen på klubbens bästa morgontid
08.00 söndagar.
Vi är en liten grupp som simmar med bifenor och Monofena varvat
med lite dykövningar.
Det finns plats för fler, nya som gamla fensimmare.
Välkomna

Anita Bergström

Fridyk
slutar 14/12 på sedvanligt vis
fridyk.

Luciasim
Till årets Luciasim hoppas
vara en trevlig liten träff
glögg och pepparkakor,
efteråt.. Boka in er på
december kl.15.00
kommer senare.
Ansvarig David Karp
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vi på många deltagare, det brukar
någonstans ut med ån, med fika,
det finns också möjlighet till bastu
Luciadyket söndagen den 14:e
samling 14.30. Mer information

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
Ansvarig Micke Wallbom.

Isdyk
är inplanerat till 1:a februari i Kolsva ansvarig
Anders Hagander.
Isdyk inplanerat 1:a Mars i Kolsva
ansvarig Lennart Karlsson.

Åsim
Lördagen den 4 april är det dags för det traditionsenliga
åsimmet. Vi samlas som vanligt i Fors kyrkopark klockan
10.30.Anmälan till Anders Hagander.

Västkusten
En helg i Maj månad blir det en resa till "Bästkusten" exakt datum och resmål
meddelas senare
Hamburgsund
1-4 oktober 2009 blir det en resa till Hamburgsund.
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Reportage

Uskavi
Var iväg & dök med Johan & Lelle, Qarin var dykledare
16 augusti -08.
Fin dykdag i strålande solsken med klart vatten och bra
sikt, +19 i vattnet.
Relativt enkelt dyk, då det finaste att titta på ligger på ca:
7m djup.
Vattnet uppifrån stranden såg ut som ett semesterparadis
med sitt grön blå kristallklara vatten. Det fanns gott om
abborrar som var nyfikna när man tände dyklampan.
Det var mycket lyckat eftersom det var Johans premiär dyk efter att han fått
dykcertet i handen.
Det finns ett uppdukat bord på botten att titta på med tillhörande stolar, som man
kan sätta sig på, om man lyckas :o) När man står längst ute på udden, finns bordet
rakt över på andra långsidan.
Bli inte skrämd bara när ni simmar därifrån åt ena hållet, för en kvinnlig skyltdocka i
svart klänning står där på botten.

Ett fint dyk som ligger i närheten av Örebro och rekommenderas varmt.
Henrik Öhling
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En Norge-tripp till
Rödluvan och vargen kan knappast
grunda sig på verkliga händelser. Vem
döper väl en liten flicka till Rödluvan, och
hur kunde hon komma ut oskadd ur magen på vargen?
Nä, bättre story är denna artikel, och den bygger på verkliga händelser. Vi var
några personer som fick för oss att dra till Norge och dyka, 12-19 sept. 2008.
Nämligen Per Eriksson, Martin Sandberg, David Karp, Michael Cedborger och
Per Nilstad.
Med en bekväm resa i Ericsson´s husbil
tog vi oss upp till Norges största ö Hitra
för att leva sunt på nyfångad fisk.
(Hmmm, en liten obekväm upplevelse
fick vi ändå. Ingen av oss hade räknat ut
att under stjärnklar himmel och kuslig
tystnad skulle nattstoppet i fjället ge oss
en tuff upplevelse. Kylan var så kall i
husbilen att om jag haft mer hår på
skallen skulle det frusit fast i kudden.)

Flera av oss hade varit på detta ”familjedykcenter” tidigare och vi gjorde oss
därför snabbt hemmastadda. Dykningen skulle givetvis påbörjas omgående och
eftersom vattnet och vädret var kav-lugnt bestämde vi oss att börja på utsidan
direkt. Att det var ett säkert marulk-ställe visste vi sen fjol och försörjningen av
mat var tryggad direkt. Suck, båten planade inte i år heller. Men ägaren
uppgraderade oss snabbt med en kostnadsfri extra båt, tack Kenneth. Allt vad
väder, vatten, måne och strömmar var på ett magiskt sätt till vår fördel, HELA
VECKAN.
Även allt gruvande i förväg, om tillräcklig
fisktillgång hade varit onödig. Beträffande
jakt-dyken är stunden också inne att
omnämna Michael´s fångst av 88
pilgrimsmusslor. Micke, du om någon borde
veta att det inte är bra med överlast, men
naturligtvis tog du dig upp till ytan med den
fångsten. Ett annat svårslaget rekord är
Martin´s rödspätta på 3.5 kg. Marulkarna var
mer ordinära på 11.5 kg.
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Vi hade också möjlighet att göra två olika strömdyk under veckan, Storströmmen
och Långströmmen. Tigande betraktade vi det förbiglidande landskapet som är
orört och vackert. (Karp stötte dock ut lite euforiska toner enligt filmbevis). Faunan
är knappast sömngivande, en bädd av ormsjöstjärnor, rikligt med sjögurkor,
anemoner, bjässe-fiskar och korall var en krydda som adderades till känslan att
nästan okontrollerat flyga fram i strömmen. Nu är stunden inne att berätta att vi
även gjorde vrakdyk, bra sikt och en stenbit passade på att bli fotomodell.
Eftersom vi hade ekolod i ena båten, kunde vi även göra dykning mitt i den
mäktiga Atlanten utan att bry oss om strandlinjen, förmodligen bästa sikten här.
Slutligen framförs ett stort beröm till Per
Ericsson som försåg oss med vällagad
mat under veckan och speciellt ’Pelles
fisksoppa’ som smakade likt smultron i
en solig skogsbacke. Fredag, sista
dykdagen och lite mulet men vindstilla.
Här ertappade vi varandra med samma
tanke, vi åker hem istället. Lagom till
morgondyket kom det nämligen några
lätta regnstänk. Ingen ville kvadda denna
high score vecka, med att behöva stå ut
med risk för regn. Hellre åka hem!
Sagoförfattare Per Nilstad

Silvbergs Östra gruva
Fredag eftermiddag sista helgen i juli begav sig
Per Nilstad, Lennart Karlsson, Anders Karlsson
och Anders Johansson iväg till Silvbergs Östra
gruva som ligger nära Säter för att dyka. Vi hade
planerat för att genomföra tre dyk, ett på fredagen
när vi anlände och två på lördagen efter
övernattning. De flesta av oss hade dykt i
Silvberg tidigare. Vi såg fram i mot en trevlig helg.
Silvbergs gruva är ett populärt dykställe som bl.a. är känt för sitt fina blå vatten.
Det är lite oklart när i tiden som verksamheten började men det är rätt säkert att
det fanns gruvdrift redan ca 1480 vilket man kan läsa om i en artikel som finns på
nätet (Baggbo-dykarnas hemsida). 1920 så stängdes gruvan. Om ni vill veta mer
om gruvan så rekommenderas en sökning på nätet. Området är lätt åtkomligt
med bil. Det är en viss besöks trafik då det är en intressant historisk plats. En
grillplats finns på platsen. Anslag som beskriver området finns uppsatt. För
dykare så är det tacksamt att man kan köra nästan ända fram till vattnet med bil.
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När vi kom fram så var det ingen
tveksamhet att dykning var den
prioriterade aktiviteten. Vi började genast
göra i ordning dykutrustningen. Lennart
och Anders bildade ett dykpar och Per
och jag ett. Dockan Harry fanns kvar. Vi
tog oss igenom öppningen på 15 meter.
Per var lite orolig att han skulle fastna
men det gick galant för oss alla att
passera. Ett antal bilvrak studerades.
Den gamla Renaulten (tror jag bilmärket
var) som kunde ses på ca 5 till 10 meter verkade ha rasat ner i djupet. När jag
dök här 2003 så fanns den kvar. Eller så är det minnet som sviker.
Efter avslutat dyk så började vi förbereda oss för kvällsmaten. Grillning så klart!
Tält sattes upp. En bäddade i släpet och en i bilen. Korven smakade bra. Vi
hade det trevligt. Lagom till att det började regna så gick vi och la oss. Det var en
del ljud från väder och vind under natten som gjorde att sömnen blev lite ojämn
men vi vaknade ändå utvilade och torra redo för fortsatt dykning.
Det blev samma dykpar som dagen innan. Den här gången så tänkte vi
undersöka om det gick att ta sig under bron. Per tvekade återigen då öppningen
såg liten ut. Vi tog oss inte igenom. Lennart och Anders fortsatte dock igenom och
kunde i efterhand berätta för oss vad de upplevt. Där fanns en del anläggningar i
trä som man kunde simma under och även gruvhål som gick längre in i berget. Av
nöjda miner så förstod Per och jag att det var något intressant vi gått miste om.
Det tredje dyket avstod jag ifrån. Per gjorde sällskap med Lennart och Anders.
Den här gången så skulle en stege
undersökas som gick ner i djupet i det
andra hörnet av gruvbrottet där vi ännu
inte dykt. Tre glada dykare kom så
småningom till ytan. Stegen hittades och
där fanns visst också någon ytterligare
gruvgång som kanske skulle kunna vara
intressant att undersöka framöver.
Vi packade bilen för hemfärd. På
hemvägen åt vi i Säter. Vi var hungriga
och behövde fylla på med energi efter
aktiv dykning. Åter hemma så kunde vi konstatera att helgen mycket väl
motsvarade förväntningarna.
Hälsningar
Anders Johansson
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Dykseminariet
Jag bläddrade i Plasklappen nr 1 2008 och kunde konstatera att det
var i februari 2008 som några lyssnande på SSDF:s Dykläkare Hans
Örnhagens föredrag hos Mollusca i Västerås. Där nämnde han den
intressanta filmen som Heter Expedition Röda Havet. Och då uppstod
idén att be Örnhagen föreläsa hos oss och även visa filmen som hade
premiär första gången 1958.
Det visade sig att Örnhagen gärna föreläste och att han även kunde
ordna fram filmen. När ni läser detta så har ni kanske ni redan läst om
evenemanget i Eskilstuna Kuriren och Per Nilstads reportage i Plaskis från Molluscas
Örnhagenföredrag. Och dessutom var det hela 57 personer i alla åldrar från olika platser
inom Sörmland som gästade seminariet.
Med anledning av det ovan nämnda vill jag hålla mig kort och konstatera att filmen är ett
underbart tidsdokument gjort av den tidiga sportdykarklubben i Göteborg. Allt var nytt
och det mesta presenterades som väldigt farligt och exotiskt. Man hade även
vetenskapliga ambitioner med resan och man hade en dykande vetenskapsman med på
färden. Insamlandet av arter skedde mestadels med harpuner och koraller med dess
småkryp bändes loss med en rejäl dykkniv för att sedan studeras under mikroskop.
Men de var ej enbart "hjärt o själslösa slaktare i
vetenskapens tjänst" utan när de harpunerade en
Djävulsrocka och bogserade den efter båten så dök
övriga flocken med rockor som "begravningsprocession"
dess följe och då drabbades de av dåligt samvete.
Efter filmen fikade vi och minglade om ditt och datt innan
Örnhagen tog vid och presenterade dykhistoria och
förbundets historia i synnerhet med anledning av
SSDF:s 50årsjubelium. Därefter berättade han kort om
dykmedecin och fördelarna med nitroxdykning efter
noggranna försök med tryckkammardykande grisar.

i

Mats Gunnarsson, Näcken och
Annelie från Gnesta Vrakdykarklubb

Han berättade även att det var ovanligt att vi drabbas av den så kallade dykarsjukan
men att den ofta är vår största oro. Om vi tror att vi drabbats av den så var hans
rekommendation att dricka minst en halvliter vätska, andas ren syrgas, ringa 112 och
begära att få komma i kontakt med dykläkare och ta sig till närmsta läkare.
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Att Örnhagen föreläste för 19e gången märktes inte då hans engagemang var stort och
att han gärna fortsatt men vi var tvungna att gästa Ölkultur på Strömsholmen för vidare
färd till Nybron där god mat och dryck intogs under muntra former.
Jag vill avsluta med att tacka alla besökare som kom, arrangörerna för sin insats och
speciellt Hans Örnhagen men även klubbens grundare som var där de flesta av dem
och kunde bidra med lokal klubbhistorik. Och även SISU Idrottsutbildarna för sitt stöd.
Klubbens grundare; Westis, Lassesson
,Forselius och Laurell tillsammans med
Örnhagen till höger och Johan Arnell i
bakgrunden

Vid tangentbordet Lennart Karlsson, en av Arrangörerna.

Sök – Bärgning – Sanering!
Här kommer nu en sann historia rakt igenom, hur otroligt det än låter så är det
faktiskt så här:
En motorbåt av märket Orrskär fick
motorhaveri i hårt väder då den gick från
Västerås och hem mot Sundbyholm i
början av juni i år. Det var under
studenthelgen och Arosfestivalen som
också en överraskande storm drog fram
över Mälaren. Personerna ombord var på
glatt partyhumör, men det skulle snart
bytas mot en rysar- resa.
Vid Grävlingen blev det motorstopp,
båten som har haft en besvärlig vår
sedan iläggningen har bråkat med igensatta filter, kylvatten som gick in istället för
ut m.m.
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Nu hade också vinden börjat piska på ordentligt och det gick höga vågor. Det kom
en liten segelbåt som försökte dra loss båten som nu stod och slog bland
stenröset. Men segelbåten var för liten och kunde inte ta sig ända fram till båten.
Den åkte iväg och då var det en som kände en världsseglare som har en jättestor
segelbåt i Ängholmen. Den kom till hjälp.
Eftersom motorbåten stod med fören in mot ön så var ju seglaren tvungen att dra
loss båten och bogsera den baklänges en bit. Och det var rena döden för Orrskär.
Luftintaget till motorn sitter under badbryggan nästan i jämnhöjd med vatten
linjen, lägg till också att det stormade rejält. Båten tog in vatten rakt in i
motorrummet! En rejäl tross spändes i fören för att vända båten åt rätt håll men
det var för sent. Den hade fyllts med vatten och blev för tung att bogsera. Sista
utvägen var att kapa alla linor och se en hyfsad stor Orrskär sjunka någonstans i
Mälaren.
Man ringde 112 men eftersom det inte fanns personer ombord sa
räddningstjänsten att båtfolket fick klara sig själva. Blubb blubb blubb så sjönk
den….. Precis som i Mulle-meck bygger båtar!
Det fanns ju sju vuxna människor ombord vid detta tillfälle så några borde ju
faktiskt veta vart det gick under för denna ”party-båt”. Men inte, seglaren pekade
ut ett ställe, hans fru sa ett annat ställe, en tredje sa ytterligare ett helt annat
ställe. Men den som var självsäkrast och mest erfarne måste ju ha rätt, så mellan
Nabbudden och Kullersta strand ca: 300 m ut från stranden, där var det sa
seglaren.
Och vi sökte, draggade, dök, körde med ekolod fram och tillbaka kors och tvärs i
2 månader. Inget resultat, men jag hittade i alla fall en gammal knoppflaska
därute. Jag var kanske mest engagerad att hitta båten då jag två dagar tidigare
hade dykt från båten efter sjömärke på klubbholmen Tallskär och hela min
dykutrustning ( ej torrdräkten, phu) låg kvar ombord! Plus fridykarpaket och
simutrustning.
Jag själv var inte med då båten sjönk, så
jag var så klart lagom irriterad på vuxna
människor som inte vet var de befann sig
i nödsituationen.
Men då sommaren så gott som passerat
och båtägaren inser att det är hopplöst
så kläcker jag ur mig att jag lägger ut en
rad på dykarna.nu den bästa nyhetssiten. Och gör det och får svar från några
stycken samma dag.
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Den mest intressanta var dykare från Köping som har en sidescansonar.
Matte var på plats i Sundbyholm dagen efter för att reka stället. Och de får
samma information som den gamla seglaren berättade vart båten hade sjunkit.
De kör fram och tillbaka sonar och scannar av området utanför Nabbudden, efter
några timmar är det träff. Jag hoppar i min lånade utrustning för att dyka ner och
kolla vraket. Men nej, det var inte den båten. Jag hinner dyka på 4 skapligt stora
båtar men ingen Orrskär.
Vi gör ett nytt försök några dagar senare på samma plats men nej, ingen träff. Då
tar Matte saken i egna händer och bestämmer sig för att prata direkt med
seglaren och hans fru. Ett nytt sökområde med stor hjälp av Marys berättelse
med viktiga minuter, distans och iakttagelser. Och med hennes ord om att hon
sett fendrar blåsa iväg mellan öar gjorde att ett sista svep med sonaren gjordes
nära Alholmen den 25 september.
Där nere var Orrskär, 12 meter djup. Jag dyker ner och beskådar vraket.
Det är den ropar jag högt innan jag nådde vattenytan igen. Först var det tänkt att
jag skulle gå in och hämta mina dykarprylar ombord. Men båten ser stor ut på
land, lagom stor i vattnet men att dyka på den, nej, det var den för liten för. Först
trasslade jag in mej i däcksnöret med fenhållarna. Sedan hängde manometern
runt fenderhållarna, ojsan! jag dyker visst själv, ingen parkamrat som kan trassla
ut mej.
Men det gällde bara att ta det lugnt och
försiktigt, rätt avvägt svävade jag runt
vraket och kunde läsa båtnamnet igen,
jo, det var Aleina som var hittad. Jag
tittade in i förarhytten, nycklarna satt kvar
i tändningslåset, försökte nå dem men
luckan var för liten och flaskan med
kranar tog emot. Skit samma det tänkte
jag, båtens ägare ville att den skulle
bärgas så då spelar det ju ingen roll.
Härligt att dyka först på ett vrak faktiskt.
Även om den är liten så, ett vrak är ju
alltid ett vrak.
Nöjda var nu alla, dykledarna, vrakletarna och jag för nu får jag tillbaka min kära
gamla Spiro, Corsika fenor, Speedoglasögon allt bara skräp egentligen men
objektet var i alla fall Orrskär 850.
Nu ska den bärgas och vi får massor med förslag om hur det ska gå till. Men
eftersom jag haft kontakt med Aldrins dykeri redan dagen efter förlisningen så var
det deras kunskap som var säkrast. Sagt och gjort, Aldrins bärgar hela båten från
dyn till Gästhamnen i Sundbyholm.
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Och dy var det ombord, dy överallt. I lådor, i väskor, på hyllor så mycket dyhögar
är svårt att beskriva och lukten. Den måste bara upplevas, vilken stank. Ån är
inget mot Mälardy.
Inget hål i skrovet lustigt nog, det som hade fått båten att sjunka var luftintaget till
motorn.
Båten drogs till saneringshallen samma dag, tusen tack Sita. Nu var det bara att
hålla allt kallt, skulle motorn klara sig?? Nästan 4 månader på Mälarens botten på
12 meters djup. Torshällas Marin Mek fixade till det på tre timmar. Motorn var
igång!!! Men fortfarande återstår en hel del skrubbande av dy!
Tusen tack till klubbens snälle Materialförvaltare Lennart Karlsson som lånade ut
sin egen utrustning första veckorna innan jag hittade en ny Apex på blocket.
En spännand sommar med många dykningar i Mälaren, plus nya kontakter inom
dykerisporten.
Dyka är kul!
Anita Bergström

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.
Björkved säljes
Ludvig och Pelle Ericsson säljer björkved för 400 kr/ m&#179;
Eller i säck till lilla brasan.
Ring 070-556 80 17, eller 016-212 72
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Klubbnotiser m.m.
Dags att betala medlemsavgiften för 2009
Använd bifogat inbetalningskort eller betala via Internet.
Medlemsavgifter 2009
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 1988 och tidigare
Junior:
200kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1989 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

Kommande styrelsemöten samt årsmöte m.m.
Kom ihåg att alla medlemmar är välkomna tii verksamhetsplanerings dagen och
till årsmötet!
Styrelsemöten
Verksamhetsplanering
Årsmöte

16/12 -08, 27/1 -09
10/1-09
17/2 -09

Dykaren som exploderade
Läs boken; ”Dykaren som exploderade” som just kommit ut
i handeln. Boken bygger på några djuphavsdykares
berättelser, även om den inte är skriven specifikt för en
dykkunnig läsekrets.
Två före detta Nordsjödykare möts efter att ha gått skilda
vägar tio år tidigare. Mötet slutar våldsamt men innebär
också upptakten till ett gemensamt uppdrag som blottlägger
en skandal som än idag skakar om Norge
Författarna,Christian Catomeris och Olivier Truc
Läs mer på www.norstedts.se
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Luftfyllarkvällar
Under säsong ”tjänstgör” luftfyllaren normalt
torsdagskvällar 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.
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.

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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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.

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.

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.
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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´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.

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.
Fensim tränar från 08.00.
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

Dykplatser i närområdet kring Eskilstuna
Utförligare beskrivningar och vägbeskrivning till dykplatser hittar du bl.a. på
www.dykarna.nu och på www.sportdykarna.se.
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Trivselregler som Vattenpalatset har satt upp som även gäller oss
•
•
•
•
•
•

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.

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 självkostnadspris ca:400:- st. Se kommande annonsering på hemsida och via
mail
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Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticdykare att presenteras. Den
som blir intervjuad lämnar över stafettpinnen till nästa
intervjuoffer. Trettionde dykare ut på listan är Anette Cedborger

När började du dyka?
Jag började i våras, gjorde faktiskt mitt 1:a utedyk 15:e mars. Jag började hos Pia
och tog cert i Thailand.
Varför började du dyka?
Stor övertalningsförmåga hos min man : ). Jag skulle bara lära mig att snorkla
inför Thailandsresan och då undrade Micke om jag inte skulle testa lite med luft
och hela paketet. Det gick ju bra, så det blev lite bråttom att ta certet.
Dyker du fortfarande då?
Jag har inte dykt sen vi var i Smögen i somras, jag kommer att fortsätta men inte
så mycket här omkring, utan då åker jag hellre utomlands.
Är det lika kul som du trodde?
Jag tycker det är lite äckligt med botten, en massa gamla alger och sånt som
flyter omkring, inget intressant.
Varför kom du med i Nautic?
Jag har ju varit familjemedlem länge, sen 20043 tror jag och det beror ju på att
Micke började dyka.
Har du hunnit med många dyk?
Bara 13 stycken
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Vilket är ditt bästa respektive värsta dyk?
Det bästa var på Koh Bon ridge i Tahailand, det var mitt 1:a dyk utan instruktör.
Det var helt fantastiskt, muränor, nemos, sjöstjärnor och 30grader i vattnet och i
luften.
Det sämsta var också i Thailand, vid East Of Eden, det var ett nattdyk som var
väldigt strömt. Vi hade dykt där på dagen, så jag trodde jag visste hur det såg ut,
men jag blev helt desorienterad och trodde vi var på väg ner för ett stup. Det var
otäckt och dyket blev bara 10 min.
Om du fick välja tre saker oavsett kostnad vad skulle du köpa eller göra då?
Jag skulle nog åka på en ny dykresa, gärna till Egypten, det ska vara fint där
säger Micke. Sen skulle jag köpa mig en egen utrustning, just nu äger jag bara
lilla utrustningen. Till sist vill jag ta med mig min man på dykresan.
Några goda råd till nybörjare?
Ja, ligg i, övning ger färdighet. Jag känner mig fortfarande osäker för att jag gjort
alldeles för lite dyk.
Vem vill du lämna stafettpinnen till?
Simon, din son
Varför till Simon?
Den glädjen jag såg i hans ögon när han fick dyka får man inte ofta se. När vi var
i Smögen hade han problem med dräkter som inte passade, men han skulle i till
varje pris. Ni gjorde ju till och med extra dyk på kvällen. Jag vill gärna veta vad
han tänker.
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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.
Sudoku 3 2008

Lösning Sudoku 2 2008

Verksamhetsplan 2009
Isdyk
är inplanerat till 1:a februari i Kolsva ansvarig
Anders Hagander.
Isdyk inplanerat 1:a Mars i Kolsva
ansvarig Lennart Karlsson.
Åsim
Lördagen den 4 april är det dags för det traditionsenliga
åsimmet. Vi samlas som vanligt i Fors kyrkopark klockan 10.30.Anmälan till
Anders Hagander.
Västkusten
En helg i Maj månad blir det en resa till "Bästkusten" exakt datum och resmål
meddelas senare
Hamburgsund
1-4 oktober 2009 blir det en resa till Hamburgsund
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