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Ordförande har ordet!
Hej kära medlemmar!
Vintern kom tidigt i år och isarna kom på plats på många ställen redan i början av
november. Det blir väl till och hålla sig ovan ytan till det blir dags för isdykning och
Oskarshamnsresa. I Oskarshamn dyker vi i kärnkraftverkets kylvatten och det innebär rolig
strömdykning och om man har tur även mycket fisk.
Glädjande att Uv-rugbylaget har kommit igång med seriespel och vann det första
"sammandraget" på hemmaplan. Det lovar gott inför framtiden!
Fridyk genomförde en kul "reservutfärd" till badanläggningen Gustafsvik, Örebro i oktober.
Men nästa år måste fler riktiga fridyksutfärder genomföras men roligt var det.
Vinter innebär också att valberedningen börjar jobba. Kontaktar de dig så rekommenderar
jag att du tackar ja. Det kommer att betyda att du gör en insats och det brukar vara mer
nöje än besvär att ha ett uppdrag åt klubben.
På söndagsmornar har en veteran gjort nystart som Ledare. Han heter Lars Gunnar
Eriksson och han tar gärna emot fridykare och hjälper även Anita Bergström med fensim
vid behov.
PS Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2011 (något höjd avgift men fortfarande
väldigt prisvärd) så du får Sportdykartidningen och giltig dykförsäkring etc. DS
Hoppas vi ses på Luciasim och Julskinkesim! God Jul o Gott nytt år!

Lennart "Lelle" Karlsson
0703-62 51 35
lennart17@hotmail.com
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Plasklappen 3 2010
Här kommer nummer 3 av Plasklappen 2010
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 1:a april 2011.
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 och finns numera på vår hemsida!
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Klubbaktiviteter
Det är dags att betala medlemsavgiften. OBS det är höjda avgifter 2011!
Årsmötet 2010 beslutade att bifalla en motion om höjda medlemsavgifter. De nya
avgifterna är
Seniorer: 500 kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1990 och tidigare.
Juniorer: 250 kr(Sportdykaren+försäkring) Födda 1991 och senare.
Motionär: 250 kr
Maxavgift per hushåll: 1000 kr
I medlemsavgiften ingår tillgång till Badhuset under våra tider och samt vår
klubbtidning.
Tillägget för att fylla luft kallat ADT (appparatdykartillägg) är oförändrat 200 kr/år.
Även kostnaderna för att fylla tvättade flaskor vid Nitroxrampen är oförändrade, 800 kr i
startavgift och 10 öre/L. för Syrgas + ADT.
Välkomna!/ ESDK Nautic

Årsmöte
Anmäl dig till verksamhetsplanering och årsmöte, var med och gör din röst hörd!
Årsmöte måndag den 14 februari 2011 18.30
Motioner och förslag till årsmötet, insänds till ESDK Nautic, Munktellarenan, Västra
storgatan 15, 633 42 Eskilstuna eller till nautic@esdk-nautic.se senast 31a januari 2011.
Välkomna!

Anmälan till Lennart (Lelle) Karlsson
lennart17@hotmail.com Vp bjuder klubben på lunch på restaurang Napoli, program för
dagen kommer i mail under januari

Verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering lördag den 22 januari 2011 kl 11.00
Anmälan till Lennart (Lelle) Karlsson
Provdyk!
Vill prova på hur det är att dyka? Vi genomför provdyk varje söndag till och med
den 19 december. Det kostar 100 kronor per person.
Anmäl dig till Pasi Mattila 070 244 82 94
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Vill du börja dyka?
Efter årsskiftet startar Eskilstuna sportdykarklubb Nautic en enstjärnig
dykutbildning. De praktiska övningarna har vi på söndagar i Eskilstuna badhus
samt i sjöar i närheten. De teoretiska delarna genomför vi på måndagskvällar i
Munktellarenan. Utbildningen pågår till och med den 30 april. För endast 2 295
kronor får du en mycket bra utbildning, ledd av våra erfarna instruktörer.
Anmäl dig på nautic@esdk-nautic.se senast den 10 januari.
Ange namn, telefonnummer och e-postadress.
Vill du ha mer information kontakta Anders Hagander 070 644 29 67 eller
anders.hagander@live.se
Preliminärt kurschema CMAS * 2011 i ESDK Nautic´s regi
T1
Kursintroduktion
PEN
17 jan
18:30 Mötesplatsen
Munktellarenan
T2
Dykutrustning
MC
24 jan
18:00
??
T3
Tryck & Flytkraft
PEN
31 jan
18:00
??
T4
Dyktab.& Loggboken
PM
7 feb
18:00
??
T5
Dyktab. & Livräddning
PM
14 feb
18:00
??
T3+ Öva/räkna Tryck & Flytkr. PN
28 feb
18:00
??
T6
Säkerdykning
MC
7 mar
18:00
??
T+
Repetion
PEN
14 mar 18:00
??
T7
HLR
PN
21 mar 18:00
??
T8
Teoriprov
PEN
28 mar 18:00
??
P0 PROVA-PÅ
ALLA
23 jan
18:00
Badhuset
P1 Fridykning
PE
30 jan
18:00
Badhuset
P2 Apparat Övn 1
PEN
6 feb
18:00
Badhuset
P3 Apparat Övn 2
PN
13 feb
18:00
Badhuset
P+ Repetion
MC
20 feb
18:00
Badhuset
P4 Apparat Övn 3
PM
27 feb
18:00
Badhuset
P5 FRI Uppstigning
ALLA
6 mar
18:00
Badhuset
P6 Apparat Övn 4
MC
13 mar 18:00
Badhuset
P7 Livräddning 1
PEN
20 mar 18:00
Badhuset
P8 Fridykning 2
PE
27 mar 18:00
Badhuset
P9 Livräddning 2
PE
3 apr
08:00
Badhuset
P10 Anpassning Öppet Vatten PE
3 apr
ca 10:00
Hållsta
P11 Problemlösn. i öppet vatten MC
10 apr
09:00
Magsjön
P12 Ytbärgning
PN
17 apr
09:00
Kolsva
P13 Dyk m. nedstigningslina
PN
17 apr
09:00
Kolsva
P14 Livräddning i öppet vatten PEN
30 apr
09:00
Magsjön
P15 Dyk i öppet vatten
PEN
30 apr
09:00
Magsjön
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Å-sim
2:a april hoppas vi att isen har gått upp och vi kan genomföra vårt traditionella Åsim.
Mer info kommer via mail!
Julskinkesim
Söndagen den 2 Januari är det dags igen för det traditionsenliga
julskinkesimmet.
Vi simmar en stund sedan bjuder klubben på
julskinkesmörgås & julmust.
Insläpp till vattenpalatset är mellan 17.15-17.30.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Anmälan till: nautic@esdk-nautic.se senast måndagen den 27 december.
Oskarshamn 4-5 Februari
I Februari tänkte vi ta en tur till Oskarshamn för några dyk vi
kärnkraftsverket.
Vi åker på fredagen den 4 Februari och övernattar till lördagen.
Boende på vandrarhem 2-300:-/person i fyrabäddsrum.
Anmälan till David Karp: karp@comhem.se eller 0703-56 85 00
Isdyk 30/1 och 6/3
I Januari & Mars kommer det finnas möjlighet att delta på isdyk.
Förmodligen dyker vi i Kolsva men det beror på isläget.
Anmälan för 31/1 till: David Karp karp@comhem.se eller 0703-56 85 00
Anmälan för 6/3 till: Anders Hagander anders.hagander@live.se eller
016-14 79 35

UV-rugbyn tar julledigt
Sista UV-rugbyträningen för året blir den 19 december. Vi drar igång igen den 9
januari. Gamla som nya spelare hälsas varmt välkomna till våra träningar varje
söndag, samling vid entrén till Vattenpalatset kl 18.45.
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Morgonsimmet
Klubben har fortfarande
morgontiden på
söndagsmorgon i
simhallen. Klockan 8.00 –
8.10 finns det medlemmar
som ser till att dörren är
öppen för alla
morgonpigga fensimmare,
fridykare, sportdykare, uvspelare och motionärer.

En nygammal medlem Lars-Gunnar hjälper till att hålla dörren öppen så vi kan
komma in. Men vid 8.10 så vill alla simma och efter den tiden går det inte att
komma in i entrén.
Vi kommer att ha avslutning den 19 december, sedan gör vi ett uppehåll över
julhelgen. Vi startar morgonsimmet igen redan den 2 januari 2011.
Morgongruppen är få deltagare och vi blandar friskt olika vattenövningar. David
som har varit med länge har nu lärt sig att tömma cyklopet under ytan. Det var
bara något som vi pratade om och vipps så fick han till det. Jättekul. Erik är också
med och kommer ofta med förslag på nya träningsövningar i vatten. Påhittiga
grabbar, de livräddar också Larry som är docka från djupa delen av bassängen.
Mvh
Anita Bergström

Norge 2011
Hej alla dyksugna! V.34 tar vi en tur till sköna
Norge.
Nu ska vi ut på Marulksjakt!
Klubben har bokat båtar & boende hos HitraDykk.
Det finns bara 8 platser att tillgå, så först till kvarn
gäller!
Kostnaden för detta nöje är ca 2700nok/person där
1500sek betalas vid
anmälan & resten på plats i Norge.
Vänta inte anmäl er nu!
David Karp: karp@comhem.se eller 0703-56 85 00.
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Röda havet oktober 2011!
Nu är det klart, vi åker till röda havet den 21 oktober 2011, bokat och klart!

Det blir en kombinerad tur till North+Ras M+Brothers med båten Sea Serpent. I
turen ingår dykning på vrak och rev samt en tur söderut till Brothers, där man
förhoppningsvis får se stora fiskar, en resa med lite av allt!
Resan kostar idag 14500 kr, kan ändras om flygpriset ändras.
I resan ingår:
3-4 dyk om dagen
All inklusive utom alkohol ombord och dricks till personalen.
Flyg, transfer, skatter m.m.
Ni som varit med förut vet att det är fantastisk service och superbra mat.
Ni som vill åka, kontakta Ingela Petö via mail ingelapeto@bredband.net så får ni
mer information om betalning m.m.
Är ni nyfikna på båten hittar ni den via den här länken: http://www.scuba-

travel.se./sv/liveaboard/roda-havet/egypten/liveaboard/sea-serpent
Anmälningsavgift är 1000 kr, resterande betalas senast september 2011.
Jag har bokat hela båten, 20 platser. Dessa ska fyllas senast 31 december. Till
den 15:e december kommer jag att hålla platserna för Nautic, sen lämnar jag
resterande till Örebroklubben och till Pia. Så fört till kvarn är det som gäller. De
som vill med och bokar när båten är full, sätter jag på väntelista om det skulle bli
ett avhopp.

OBS! inga pengar ska sättas in på Nautics konto
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Reportage
Väderöarna med Dyk-Leif
Vi var fyra dykare som gav oss av mot Hamburgsund på fredagseftermiddagen:
Göran Wesslau, Micke Cedborger, Tomas Sköld och jag själv. Vi hade redan
bestämt oss för att inte göra något dyk på nerresan, så vi hade gott om tid på oss.
Jag måste säga att åtminstone jag var lite fundersam på hur årets ”hummerdyk”
skulle bli, med tanke på att vi två år i rad haft riktigt usel sikt på grund av
höstvindarna, men när lördagen kom och vi gav oss ut med båtarna var vädret så
bra man kan önska. Solsken, klarblå himmel och nästan ingen blåst alls.
Vi gick ut till Väderöarna med den nya båten, som Dyk-Leif nyligen införskaffat.
Det är en katamaran som erbjuder bra svängrum och fin komfort. Det blev två
riktigt fina dyk, där vi såg mycket fisk, solsjöstjärnor, bägarkorall med mera.
Första dyket var på en plats som kallas Flintskallen och det andra vid Trolleskär.
Den sedvanligt thailunchen avnjöts i solen på klipporna. Västkusten är alltid
vackert, men den här dagen var det verkligen fantastiskt. Att den 9 oktober kunna
lägga sig och sova en stund i solskenet längst ute i havsbandet är inget man
räknar med, så det kändes extra skönt och vägde upp för de senaste årens dåliga
väder.
På kvällen vankades som vanligt hummermiddag för de hugade, vilket de flesta
av oss var. Det smakade mycket bra och vinet var inte heller så pjåkigt!
Söndagen bjöd på något sämre väder, med grå moln och lite mer blåst. Det blev
Väderöarna igen och inte heller den här dagen blev vi besvikna. Under första
dyket, vid Alptoppen, såg vi bland annat många stora fiskar och en hel del stora
sjöborrar. Andra dyket var vid Södra Rågstuten och där fanns det mycket stora
gyltor och på ett ställe en väldig massa ormstjärnor, som kravlade omkring som
en mindre invasion av Aliens. Häftigt!
Lagom när vi kommit upp efter andra dyket och börjat ta oss in mot land igen kom
solen fram och sken på oss en stund till, som en bra avrundning på en härlig
dykhelg.
/Jenny Magnusson
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Damserieomgång i UV-rugby
Lördagen den 20 november spelades det matcher i damserien i
undervattensrugby i Skärblacka utanför Norrköping. Från ESDK Nautic deltog
Helena Ekdahl, Anita Bergström, Marlene Kaas och Lisa Lundborg. Damerna i
Nautic tillhör laget ”lantiskossorna” (namnet kommer av det forna laget Sjökorna
som delats upp i ett storstadsgäng från sthlm och lantisgäng från Mälardalen och
norrut). Lantiskossorna vann överlägset alla tre matcher och leder nu serien med
hela 39-4 i målskillnad.

Junior-EM i UV-rugby
Under helgen vecka 46
avgjordes öppna junior-EM i
undervattenrugby i Stuttgart
(öppet eftersom även ett
utomeuropeiskt lag, Colombia
deltog). Tyskland tog hem
segern före Colombia och
Ryssland. John Hüllert och Linus
Gustafsson som till vardags
spelar med ESDK Nautic
representerade det svenska
laget som slutade på femte plats.
Dessutom var en tredje
Nauticspelare Arvid Lindström
uttagen som reserv. Riktigt kul med så talangfulla juniorer i klubben!
Hemmavinster i UV-rugby
För första gången under detta millennium har det spelats seriematcher i
undervattenrugby i Eskilstuna. Den 13 november ordnade ESDK Nautic
serieomgång i div 1 östra hemma i Vattenpalatset.
I den först matchen stod El Rio från Uppsala för motståndet. Nautic gjorde en
stabil insats och vann med hela 16-2. Den andra matchen mot Polisen B från
Stockholm blev tuffare. Motståndarna tryckte på ordentligt och Nautic tvingades
ligga i försvar i långa perioder. Polisen B var dock inte så effektiva i sitt anfallsspel
vilket däremot Nautic var. Efter en riktig kämparinsats knep hemmalaget segern
med 4-2. I och med vinsterna klättrade Nautic upp på en tredjeplats i tabellen.
Eskilstunakuriren var på plats och gjorde ett reportage och hela arrangemanget
fortlöpte på ett smidigt sätt. På kvällen firades segrarna med lagfest hemma hos
Marcus Nordström.
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Nya 2** dykare
Välkommen säger vi till de nya 2**
dykarna som gjorde sina kursdyk i
Vagnhärad
Från Vänster

Markku Ihalainen, Michael
Cedborger (instruktör), Gunnar
Eriksson, Pasi Mattila (instruktör),
Jimmy Ihalainen
Fotograf: Per Nilstad

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.

Verkstadsbänk 2 x 0.8 m, tung, 500 kr
Garderob 3 skjutdörrar H 1,5 H 2,1 D 0.6m, 500 kr
Ring Ingela 0706-747531 eller 016-120212
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Klubbnotiser m.m.
Medlemsavgifter 2010
För att bli medlem i ESDK Nautic betalar du en medlemsavgift enligt nedan.
Senior:
500kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1990 och tidigare
Junior:
250kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1991 och senare
Motionär
250kr
Maxavgift per hushåll på 1000kr.
I medlemsavgiften ingår tillgången till badhuset under våra tider samt vår
klubbtidning.
Apparatdykartillägg 200 kr
Fylla tvättade flaskor vid Nitroxrampen, 800 kr i startavgift och 10 öre/L. för Syrgas + ADT.

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

Nu ska det bli säkrare att dyka!
Per Nilstad sänder oss en länk som innehåller en överenskommelse mellan
Svenska Sportdykarförbundet och Konsumentverket. Överenskommelsen ska
leda till färre dykolyckor.
http://www.reklam.konsumentverket.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmed
delanden-2010/Stor-framgang-for-dyksakerheten/

www.esdk-nautic.se
Gå in på vår fina hemsida, kom med förslag och idéer på
vad som ska finnas på den.
Synpunkter mailas till webmaster@esdk-nautic.se
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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
Anders Hagander 016-14 79 35

Tider i Vattenpalatset
Som Nauticmedlem har du tillgång till Vattenpalatset söndagar under säsong..
Morgontid 08.00-10.00. (OBS! Äventyrsbadet ingår inte i våra badhustider)!
Insläpp 08.00- 08.10. Ansvarig Anita Bergström, Lars-Gunnar Eriksson
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.
UV-Rugby 19.00
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Banfördelning
Firdyk 17:30-19:00 och efter det kommer sportdyk
Sportdyk 19:00-21.00
19.00 UV-rugby
Motionärer får alltid plats då vi inte använder linor

Träningskort
För att kunna utnyttja våra badhustider måste du numera ha ett träningskort!
Träningskortet måste alltid dras när man kommer till badhuset, även om snurran
står öppen. Om inga badare registreras kan våra tider dras in
Korten är programmerade och gäller på våra träningstider i Vattenpalatset.
Söndagar 08.00-10.00 och 17.30 - 21.00
Träningskort trycks och delas ut när medlemsavgiften är betald.
Ni får dem vid nästa träningstillfälle i Vattenpalatset.
Slarvar du bort kortet kostar det 25:- i avgift som går till Vattenpalatset.

Var rädda om Träningskortet och dessa är personliga.
Är din dykloggbok full?
Kontakta Lennart Karlsson för köp av ny bok.
Vänta inte, köp nu 40 kr/st
0703-625135

Från säkerhetsombudet
Glöm inte att fylla i en dykrapport när något inte blev som det skulle.

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.
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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
Dykplatser i närområdet kring Eskilstuna
Utförligare beskrivningar och vägbeskrivning till dykplatser hittar du bl.a. på
www.dykarna.nu och på www.sportdykarna.se.

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.
Eller kontakta Lennart Karlsson materialförvaltare.
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
Provtryck av flaskor
Det går att lämna flaskor till, Haninge Brandredskap, i Eskilstuna så tar dom med
flaskorna till Stockholm och trycker där, pris 400kr/st, per flaska.
www.haningebrandredskap.se
016-12 76 20
Haninge Brandredskap AB, Heljestrandsgatan 4C 633 44 ESKILSTUNA
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Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticmedlem att presenteras. Den
som blir intervjuad lämnar över stafettpinnen till nästa
intervjuoffer. Trettiosjätte medlem ut på listan är Linda Frid

Hej Linda!
Pasi ville höra lite om hur du ser på framtiden och dykning. Du har
ju varit med sen du var liten i badhuset.
Hur länge har du varit med i badhuset?
Sen jag var 6 år så ungefär 10-11 år.
Är du fortfarande i badhuset på söndagarna?
Inte så ofta numera, det är mycket skolarbete som kommer i vägen.
Tycker du det är kul att vara i badhuset?
Det är inte lika kul som det var förr, nu har jag hållit på så länge så jag kan allt när
det gäller fridykning. Det skulle behöva tillföras något nytt för att det ska bli
intressant igen,
Tror du att du kommer att ta dykcert någon gång?
Det kommer jag nog att göra i sinom tid.
Om du nu tar ett cert, vad skulle locka dig med dykningen då?
Jag är inte så insatt i sportdykning, men det skulle nog vara intressantare än
fridykning.
Är du nyfiken på vad som finns under ytan när man dyker?
Jag har inte haft så mycket tid att tänka på det nu.
Men det skulle vara kul att ha cert när vi åker till Japan på World Scout Jamboree
som är ett stort internationellt scoutläger. Vi ska bo ute på en udde då och det
vore kul att kunna dyka när vi är där.
Du är 16 nu, kommer du att ta cert i vår?
Jag vet inte det beror på hur mycket tid skolan tar.
Om du skulle önska dig någon dykpryl, vad skulle det vara?
Pappa kan gärna få köpa mig en stor dykbåt!
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Vem vill du lämna stafettpinnen till?
Niclas Carlsson, som är fridykarinstruktör.
Varför till Niclas?
Han har precis slutat skolan och är en intressant ledare, han ger allt varje gång
och det vore kul att höra om han kommer att fortsätta träna och utvecklas i
fridykning.

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 2010
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Lösning Sudoku 2 2010

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 2009
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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Verksamhetsplan vinter 2010 / våren 2011
Luciasim 11 december
//David Karp
Julskinkesim
Söndagen den 2 Januari
Anmälan till: nautic@esdk-nautic.se senast Måndagen den 27 december.
Provdyk
Vi genomför provdyk varje söndag till och med den 19 december. Anmäl dig till
Pasi Mattila 070 244 82 94
Vill du börja dyka?
Kursintroduktion 17 jan 18:30 Mötesplatsen, Munktellarenan
Verksamhetsplanering och årsmöte
Verksamhetsplanering lördag den 22 januari 2011, 11.00
Årsmöte måndag den 14 februari 2011, 18.30
Oskarshamn 4-5 Februari
Anmälan till David Karp: karp@comhem.se eller 0703-56 85 00
Isdyk 30/1 och 6/3
Anmälan för 31/1 till: David Karp karp@comhem.se eller 0703-56 85 00
Anmälan för 6/3 till: Anders Hagander anders.hagander@live.se eller
016-14 79 35
Å-sim
2:a april, mer info via mail
UV-rugbyn tar
Vi drar igång igen den 9 januari.
Morgonsimmet
Vi startar morgonsimmet igen den 2 januari 2011
Norge 2011
V.34 tar vi en tur till sköna Norge.
David Karp: karp@comhem.se eller 0703-56 85 00.
Röda havet oktober 2011
Nu är det klart, vi åker till röda havet den 21 oktober 2011, bokat och klart!
Ingela Petö via mail ingelapeto@bredband.net senast 15:e december
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