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Ordförande har ordet

Nu är det slut på det här året och vi kan glädjas åt att det varit bra aktivitet i
badhuset där vi sett många ungdomar träna flitigt med hjälp av våra duktiga
instruktörer.
Söndagen den 11 november kl 19:00 tog jag tillsammans med Cedborger det
stora klivet och gjorde mitt provdyk.
Det kändes rätt så spännande att andas under vattnet. Det var kul att simma
omkring där på botten i badhuset. Jag vill tacka Cedborger för att han tog sig tid
och instruerade mig. Får jag möjlighet så gör jag gärna om det. Funderar på om
jag ska gå en enstjärnig kurs.
Jag hoppas att ni kommer till badhuset den 30 december och simmar några
längder. Därefter äter vi julskinkssmörgåsar och dricker Julmust eller Glögg.
Jag vill här och nu önska alla medlemmar en riktig GOD JUL.
M.v.h
Michael Wallbom
Tele 0730- 503 719
Micke.w@glocalnet.net
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Plasklappen 2007
Hej, nu har du i din hand sista numret av Plasklappen 2007, missa inte årets,
Joakim Andersson´s reportaget om det som inte fick hända kolla också in
verksamhetsplanen så ni inte missar dyk och möten
Fortsätt också att skicka in bidrag till Plasklappen så vi vet vad som händer i
klubben. Allt är intressant, era semesterbilder med vattenanknytning, dykminnen
eller debattinlägg. Berätta gärna vad du tycker bör förändras eller vad som är bra
i klubben eller i Plasklappen. Tack på förhand Ingela
Nästa manusstopp för Plasklappen är den första mars 2007.
Ingela Petö, 016-12 02 12, 0706-74 75 31, ingelapeto@bredband.net
Plasklappen utkommer med 4 nummer per år/mars,maj,aug,dec
Manusstopp den 1:a i utgivningsmånaden, vilket innebär att bidrag helst ska
komma in en vecka tidgare
Plasklappen trycks på Servicegruppen
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Klubbaktiviteter
Luciadyk 2007
Nu är det åter igen dags för det traditionsenliga Luciadyket.
Det går av stapeln lördagen den 15/12 i gamla
konstmuséeparken.
Vi träffas klockan 11.00 för att i lugn och ro ta oss ner i det
sköna vattnet.
Undertecknad gör en dyksimulering på land med lite varm god
glögg. Efter utfört uppdrag så bjuds det på glögg och
pepparkakor. Alla är välkomna att dyka eller bara komma förbi
och heja.
David Karp 0703-568500, karp@comhem.se
Ring eller maila mig hellst om ni vill dyka ner.

Julskinkesim
Var med och simma bort Julskinkan
Den 30 december kl. 18.00 simmar vi bort skinköverskottet.
Insläpp från 17.30 i Vattenpalatset. Vi bjuder på
Skinksmörgås och Julmust.
Anmäl till Micke Wallbom senast 28 december
micke.w@glocalnet.net eller på tele: 0730 503 719
Verksamhetsplanering Munktellarenan
12/1-08 10.00 OBS Alla medlemmar är välkomna till denna planeringsdag. Har ni
särskilda frågor/motioner vill styrelsen ha in dessa innan styrelsemötet den 8
januari. Skicka dessa till Micke Wallbom micke.w@glocalnet.net
Styrelsemöte 4/12
Styrelsemöten 8/1-08, 5/2 -08
Kommande möten i dykkommittén (i klubblokalen kl 17.30): 8/1 -08
Årsmöte 26/2 kl 18.30
Fridyk avslutar hösten den 16/12 2007
Friduk påbörjar våren 2008 den 13 januari
- Kurs måndag 14 januari är det uppstartsmötet för den 1*-kursen
Kursen kostar 2195 kr och pågår i ca 20 veckor. För att få ta 1*-dykcertifkat krävs
ett läkargodkännande, hos Håkan Forsell 0157-219 61. Läkarbesöket måste inte
göras innan uppstartmötet.

Isdyk Sista söndagen i januari o februari, alltså 27-1 & 24-2 Ansvarig
Lelle
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Klubbnotiser m.m.
NIT 2008
Nationell Instruktörs Träff, är en årlig träff för sportdykinstruktörer.
NIT arrangeras preliminärt lördagen den 26 april 2008 i samband med Svenska
Sportdykarförbundets 50-årsjubileum.
Tvåstjärnig lärobok
Översättning av den danska tvåstjärniga läroboken beräknas vara klar i slutet av
2007. Därefter följer layout och tryckning. Förhoppningsvis finns boken till
höstens **-kurs.
Tidningen DYK
SSDF:s medlemmar betalar 295 kronor för 10 nummer av DYK (normalpris 395
kronor) om prenumerationen beställs via den speciella prenumerationssidan
www.dyk.net/SSDF
Dykriksdag 2007 – för ökad säkerhet vid dykning
12 myndigheter och organisationer ingår i Nätverket Svensk Dykning.
26-27 november 2007 samlas man till en kraftsamling med huvudinriktning på
dyksäkerhet.
Nätverkets arbete riktar sig till statliga och kommunala dykare, civila yrkesdykare
och sportdykare och syftet är att koordinera det förebyggande säkerhetsarbetet.
Inom nätverket har det utvecklats ett incident- och olycksinformationsutbyte för att
alla som ägnar sig åt dykning ska kunna ta till sig erfarenheter av varandra.
Under dykriksdagen ventileras frågor kring risker, utbildning, dykmedicin och
juridik.
För ytterligare information:
Mats Rosander-Liew Sjöfartsverket/Sjösäkerhetsrådet, tel. 0734-32 10 75
Även sjöfartsverket tänker på oss dykare
Här är några länkar för oss dykare:

http://www.sjofartsverket.se/upload/775/hav,%20frihet,%20upplevel
ser.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/775/säkerhetskort%20vid%20dy
kning.pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/775/Dykutredning.pdf
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Från säkerhetsombudet
Glöm inte att fylla i en dykrapport när något inte blev som det skulle.

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@home.se och till medlemsregistrering@ssdf.se

Nautic har en mail-lista
Alla som är med på listan får emellanåt mail från Nautic, om olika händelser osv.
Du som kanske inte är med på listan, anmäl dig.
Skicka mail till: nautic@home.se
Aktuell mail-lista finns tillgänglig på:
http://hem3.passagen.se/nautic/NauticMail.htm

Medlemsavgifter 2007
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.
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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 med tillgång till Äventyrsbad mellan 09.00-10.00.
Insläpp 7.55- 08.05. Ansvarig Fredrik Hallgren tele 0707 511 950.
Kvällstid 17.30-21.00. Insläpp 17.15-17.30.
Fridyk tränar 17.30-19.00. Under hösten kommer det att vara "fritt fram"
för motionärer under alla tider med viss hänsyn till Fridyk under deras
träningstider. Ansvarig Peter Frid tele 0707 49 10 22

Banfördelning
Firdyk 17:30-19:00 och efter det kommer sportdyk
Sportdyk 19:00-21.00
Motionärer får alltid plats då vi inte använder linor

Inställda badhustider
Simtävlingar
V9
V14
V16
V?
V?
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2 feb
6 april
20 april
12 okt
19 okt

Luftfyllning i klubblokalen
Det är enbart Nautic´s medlemmar som kan få luft i sina flaskor och detta under
förutsättning att medlemmen betalt en tilläggsavgift (ADT) för luftfyllning.
Endast utbildade luftfyllare inom klubben får använda kompressorn och fylla luft
till behöriga medlemmar.
Tips: Tillägget för att få fylla luft kallas för ADT (apparatdykartillägg) och kostar
200 kr/år. Tänk på att ADT snabbt betalar sig efter några luftfyllningar. Behöver
du ADT sätt in 200 kr på ESDK Nautic´s postgiro 995 03-5 och ange ADT samt
ditt namn.

Nautic´s bytes- och salumarknad
Annonsera kostnadsfritt i Plasklappen. Här kan du som medlem sälja, köpa eller
byta dykprylar eller annat som kan vara av värde för någon annan. Det som kan
verka gammalt och värdelöst för dig kan vara ett fynd för en nybörjare. Skriv till
Ingela på ingelapeto@bredband.net eller ring på telefon 016-12 02 12 alt. Mob.
0706-74 75 31. Du kan naturligtvis samtidigt använda anslagstavlan på webben:

www.esdk-nautic.se
Säljes
Nitroxgrön dykbuss till salu.
VW T4 -91 15.000 mil i bra skick, regad som LB
Drag, X-ljus, motorv, bra S/V däck, mm.
Komplett servicebok
Pris. 30.000:Inge Pettersson
070-9481941, 073-042 22 16

BCD, storlek S. Nyskick i stort sett, använd väldigt få gånger. Välskött, ordentligt
rengjord efter varje dyk. Maila gärna till cyber_niki@hotmail.com för mer info och
bilder. Pris kan diskuteras.
Niki tudzarovski
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Reportage
Dyk-aspirant
På semester i Hurghada, passade Simon på att göra två
provdyk i Röda havet.
Efter att ha sett Nemo´s, och andra både mindre och större
korallfiskar kommer det nu att bli en dykare till i familjen Petö.
Årets julklapp blir alltså ett PADI cert, nej skojar bara klart det
blir en CMAS-dykare.
Glömde kameran på hotellet dagen vi var på båt så det fick bli
en strandbild, dykare i vila!
Själv gjorde jag två dyk och hann med att se många fiskar,
det intressantaste var en Krokodilfisk, Stenfisk och ett antal
stora Murenor

Hamburgsund Ett toppenställe!
En fantastisk helg i Hamburgsund med vackert väder och kanondyk på Väderöarna. Vädret var så bra så Per-Erik kände sig
manad att ta ett dopp i havet tillsammans med de andra sälarna,
han tar priset som årets badpojke!
Om ni inte varit med i Hamburgsund någon gång ska ni passa på
vid tillfälle. Det är bekvämt ordnat med helpension både mat,
luftfyllning och transport till och från båten ingår.

Maten är mest Thailändsk men under säsong anordnar Anders och Victoria
Hummermiddag för en billig peng. Måste säga att de gör ett fantastiskt jobb med att laga
mat och fixa allt annat åt ca 20 personer dagligen vecka ut och vecka in året runt. De har
bara några veckors uppehåll kring Jul och Nyår och åker till Röda havet någon gång ipå
våren, annars är det alltid öppet.
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Dykolycka
Källa Joakim Andersson http://www.bluepix.se/artiklar/teori_blir_verklighet-1.html
Bilderna i denna artikel har inte något med den beskrivna händelsen att göra och personerna på
bilderna har ingen koppling till texten.
Bildmaterialet fotograferade Joakim Andersson under en räddningsövning i Torghatten, Norge, april
2007.

Plötslig händer det som aldrig skulle kunna
hända mig. En dykare i våran grupp bryter
ytan en bit bort från båten, viftar med armarna
och signalerar att något är fel. Bredvid honom
ligger en kamrat. Tiden tycks stanna och
många tankar hinner passera på det
ögonblick det tar innan kroppen börjar agera.
Nu gäller det att snabbt tänka igenom allt jag
fick lära mig under Rescue Diver kursen.

Kunskaper om säkerhet finns
Varje år certifieras ca 1300 dykare i Norden till
PADI Rescue Diver och inom andra
organisationer finns motsvarande utbildningar
som alla inriktar sig på dyksäkerhet. Utöver det
arrangerar många klubbar och skolor
övningsdagar där tillfälle ges att fräscha upp de
kunskaper vi förhoppningsvis aldrig ska behöva
använda.
Utbildningarna lär oss känna igen symptom,
hjälpa dykare i nöd eller rädda medvetslösa
dykare, men framför allt hjälper de oss att förutse
problem och avhjälpa dem innan någon allvarlig
situation uppstår. För dessa dykutbildningar är kunskaper i HLR (Hjärt/Lung
Räddning) ofta förkunskapskrav, något som många arbetsgivare erbjuder idag
sina anställda HLR-kurser. Annars kan man lätt hittar dessa kurser arrangerade
av den lokala dykskolan/klubben eller via andra organisationer såsom Röda
Korset.
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Vad gör jag med kunskaperna?

Efter en utbildning har man mycket praktiska och
teoretiska kunskaper om hur vi ska dyka säkert,
men hur ser det ut i verkligheten? Handen på
hjärtat; känner du till var du befinner dig eller litar
du blint på din kamrat som hittar vägen? Finns
det täckning på mobilen? Inte? Har ni annan
kommunikationsutrustning med? Har du tillgång
till syrgas när du är ute och dyker med
kamraterna? Har du det ens när du följer med på
en organiserad utfärd arrangerad av en klubb
eller en dykskola?!
Vi människor har en förmåga att veta vad vi bör
göra, men vi väljer ändå att inte göra det. Att
något skulle kunna hända mig eller någon
närstående tar man inte med i beräkningarna.
Personligen har jag varit med på flertalet
organiserade utfärder, av flera olika skolor och
klubbar, där ingen ytorganisation funnits. Båtar
har använts som inte är anpassade för att kunna
rädda någon från vattnet och ingen syrgas har
varit med ombord. Men jag har inte protesterat,
och ingen annan heller. Vi har väl alla tänkt att
risken att det ska hända något vid just detta dyk
är obefintlig.
Vid ett tillfälle har jag dock varit med om att en
dykare ifrågasatte varför det inte fanns syrgas ombord vid en organiserad utfärd.
Svaret från den ansvarige löd ”Om du känner dig osäker på att dyka djupt (ett
vrakdyk till 33m), så kanske du skulle gå en djupkurs?”. Dykaren stannade på
land, vilket var väldigt starkt gjort. De flesta skulle nog ha valt att följa med. Jag
gjorde det.
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När man minst anar det

Vad sannolikhetsläran än säger, slår ödet till när
man minst anar det. I mitt fall hade jag precis
kommit upp från mitt bästa dyk någonsin, med
perfekta förhållanden både ovan som under ytan.
Ett vackert vrak, väldigt bra sikt och kattfisk som
låg på akterdäck. På ett ögonblick förvandlades
dock utfärden till den tyngsta någonsin.
Precis när jag klivit ombord bröt en dykare i vår
grupp ytan en bit bort ifrån båten.
Han viftade med armarna och signalerade att
något var fel. På ytan bredvid honom låg en
kamrat. Tiden stannade för ett ögonblick. Jag och
min buddy var första paret upp, men ombord
hade vi en lokal guide, en erfaren dykinstruktör
och två dykare som vilade från samma dyk. Innan
vi ens var framme vid dykarna på ytan hade en
oxybox plockats fram. Alla hjälptes åt med det
som behövde göras. HLR kunde snabbt påbörjas.
Under tiden hade fler dykpar kommit upp, varav
en dykläkare tillika narkosläkare, som hjälpte till.
En divemaster tog hand om övriga dykpar som
var kvar i vattnet och tog dem iland, medan vi
som var ombord for iväg och mötte upp den
ambulans som var larmad. Allt följde skolboken.
Tyvärr gick vår kamrats liv ändå inte att rädda.
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Vad man inte får lära sig på kursen
Vad hade hänt? Var gick det snett? Gjorde vi
något fel? Frågorna hopade sig där vi satt
samlade på kriscentret. Känslorna var många och
svåra att beskriva. Alla reagerade vi olika på det
som inträffat. Jag sov dåligt under de kommande
nätterna och vaknade flertalet gånger av att
kroppen arbetade tillsammans med drömmarna
som om och om gick igenom händelsen. På
dagarna funderade jag mycket över vad vi gjort
för fel. Vi hade ju tillgång till bästa möjliga
kompetens. Jag kunde inte begripa vad som
hade kunnat göras bättre. Frågorna kulminerade i
ett raseriutbrott. Varför? Naturligtvis finns inget
svar på den frågan, vilket jag tvingades inse efter
några dagar. Det som hjälpte mig att förstå var att
jag kunde konstatera att vi hade gjort allt vad vi
kunde med bästa möjliga förutsättningar.
Tiden efter olyckan pratade vi väldigt mycket med

varandra inom gruppen. Jag tyckte det var svårt
att prata med vänner som inte varit med eftersom
de inte kunde relatera till situationen. Samtidigt
var det obehagligt för mig att se hur hårt en
sådan här händelse kan påverka. Många av oss
hade koncentrationssvårigheter under lång tid
efteråt. Några slutade dyka. En del känner
fortfarande obehag för dyk som påminner om det vi gjorde.
För mig återvänder tankarna ofta till hur vi skulle ha hanterat situationen om vi
medvetet hade varit slarviga och ignorerat detaljer i säkerheten. Kanske varit utan
en lokal guide, som kände till närmaste vägen till en mötesplats. Om vi inte haft
tillgång till oxybox och varit utan ytorganisation så att ett par i nöd kommit upp till
en tom båt. Hur skulle man ha klarat av att hantera skuldkänslorna efteråt, att inte
ha haft möjlighet att hjälpa till på bästa sätt på grund av slarv? Jag vill uppmana
dig att tänka igenom detta innan de ger dig ut och dyker nästa gång.
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Kan ett nytt tankesätt hjälpa?

Som jag tidigare skrev, vi vet vad vi ska göra, men vi gör det inte. Pekpinnar
fungerar inte eftersom man alltför enkelt tar hjälp av statistiken och räknar med att
en olycka inte kommer att inträffa mig. Åtminstone inte nästa dyk… eller nästa…
och nästa.
Skulle det göra en skillnad att se på det ur en annan synvinkel, en mera egoistisk
sådan? När du tänker tillbaka på en allvarlig situation (ta för givet att du kommer
att hamna i en), vad vill du då ha gjort för din kamrat för att känna att du gjorde
allt vad du kunde? Oavsett vad utgången blir. Tänk igenom vad du behöver för
kunskaper och utrustning för att ge en sådan hjälp?
Gå igenom ett dyk, och fundera på vad som kan hända och hur du vill kunna vara
behjälplig i sådana situationer? Tänk på allt detta i ett ”jag” perspektiv, istället för
”vi” eller ”någon”, eftersom det är du som kommer att behöva stå till svars inför
dig själv om en olycka inträffar.
Vad blir dina minimikrav på utrustning? Fundera över vad du kan göra för att få
tillgång till den utrustningen? Skriv ner en lista med saker du behöver och ordna
fram dem innan nästa dyk, så att du kan känna dig trygg. Allt behöver du inte
köpa. Klubbar kan ha utrustning för utlåning. Om inte, ge det som ett förslag till
din klubb.
Hur många skulle du vilja ha hjälp av om du blir räddningsledare? Färre än det
antal du kommer fram till kan ni inte vara när ni åker iväg och dyker nästa gång.
Vad vill du att övriga i gruppen ska kunna hjälpa till med vid ett tillbud, och hur
kan du hjälpa dem att uppfylla dina önskemål? Ett tips kan vara att ta fram
vägbeskrivningar i skriftlig form så att vem som helst kan guida räddningstjänsten
till rätt plats. Alla som är med ska också veta var nycklar till bilar finns och hur
medtagen utrustning hanteras.
Fundera på hur du skulle göra för att få upp en medvetslös person ur vattnet till
en säker plats, kanske under tiden som HLR genomförs. Har båten eller bilen den
utrustning och plats som behövs?
Ta sedan ett beslut. Ställ upp dina minimikrav för att gå i vattnet som dykare?
Och varje gång du vill nagga dina egna regler i kanten, gå då igenom dessa
punkter en gång till och ställ dig då frågan:
Kommer det att vara värt det när det värsta inträffar?

15

Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticdykare att presenteras.
Den som blir intervjuad lämnar över stafettpinnen till nästa
intervjuoffer. Tjugosjunde dykare ut på listan är Lasse
Wennholm

När började du dyka?
Jag tog cert i Säffle 1975
Varför började du dyka?
Cousteau´s underbara värld är orsaken till att jag började.
Är det lika kul som du trodde?
Det är underbarare än jag trodde, att vara austronaut och sväva mellan ytan och
botten är helt fantastisk!
Varför kom du med i Nautic?
Min son ville börja dyka redan från 8-9-års ålder, men jag ville inte att han skulle
börja för tidigt. CMAS har en gräns på 15 år, jag kollade upp klubben när han
skulle ta cert och tyckte den var bra.
Har du hunnit med många dyk?
Ungefär 100 dyk har jag hunnit med.
Vilket är ditt bästa respektive värsta dyk?
Mitt bästa dyk är tillsammans med Alexander, min son ett dyk i Oxelösund, det
var en pråm där det var som en tunnel under kölen. Känslan av att simma
tillsammans med sonen var underbar.
Sämsta dyket var ett dyk till 38 m där jag fick en dykfylla och tyckte jag kunde
vara kvar och titta på fiskarna.
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Om du fick välja tre saker oavsett kostnad vad skulle du köpa eller göra då?
Då skulle jag dyka på stora barriär revet, testa en rebreather och göra hajdyk.
Några goda råd till nybörjare?
Njut av att dyka, men glöm inte säkerhseten.
Vem vill du lämna stafettpinnen till?
Alexander Wennholm
Varför till Alexander Wennholm?
Jag vill veta om han har samma upplevelse och känner samma frihetskänsla och
glädje av dykning som mig.
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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 2007
Utrustning

Per dygn

Per vecka

Paket med flaska 8-10 liter 300 bar,
Stabjacka, regulator, octopussy 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. Ett antal siffror är givna på förhand.
Lösning föregående nummer
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Verksamhetsplan
Luciadyk lördagen den 15 december. David Karp ansvarig
Avslut fridyk söndagen den 16 december. Peter Frid ansvarig
Julskinkesim söndagen den 30 december. 18.00 insläpp från 17.30 Mikael
Wallbom ansvarig

2008

Verksamhetsplanering 12/1. 10.00 Munktellarenan ; alla medlemmar
välkomna
Isdyk. Sista söndan i januari o februari, alltså 27-1 o 24-2 Ansvarig Lelle
Ellös är bokat 6-8 juni, * kursare har företräde, Lennart Karlsson ansvarig
Åland v. 28 ca 3-4 nätter; krav **, Agne Larsson ansvarig
Oxelösund med Rebell 20-21 september, Lennart Karlsson ansvarig
Malta v. 43, Anders Hagander ansvarig
Styrelsemöte 4/12
Styrelsemöten 8/1-08, 5/2 -08
Kommande möten i dykkommittén (i klubblokalen kl 17.30): 8/1 -08
Årsmöte 26/2 kl. 18.30
Fridyk avslutar hösten den 16/12 2007
Fridyk påbörjar våren 2008 den 13 januari
1 *-kurs måndag 14 januari

Isdyk Sista söndagen i januari o februari, alltså 27-1 & 24-2 Ansvarig
Lelle

20

