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Plasklappen trycks på Sevicegruppen

Ordförande har ordet
Först av allt vill jag tacka för förtroendet att få vara Er ordförande under detta år.
Det ska bli spännande, och jag ser fram emot att få möjligheten att påverka alla
våra sektioner och medlemmar till ett roligt och bra år. Även om jag inte har så
mycket dykerfarenhet som många andra, hoppas jag kunna bidra med mina
andra erfarenheter till klubben.
Det har blivit en del förändringar i styrelsen i år och vilka de nya förtroendevalda
är kan Ni se här intill.
Jag vill rikta ett stort tack alla Ni som varit verksamma i klubben under föregående
år, och jag vill samtidigt passa på att hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna.
Själv tog jag mitt 1-stjärniga certifikat under vintern/våren 2005 och fortsatte
sedan med det 2-stjärniga samma år på hösten, så det känns nästan som att
merparten av mina dyk förra året bestod av kursdyk. Jag var dock med på
klubbresan till Norge förra sommaren och det var många riktigt bra dyk med ett
glatt gäng.
Jag är sambo med Ingela Petö som varit verksam i många år inom klubben, våra
pojkar är 12 och 13 år unga. På vardagarna arbetar jag på Peab Bostad, där jag
ansvarar för nya bostäder i norra Södermanland.
Nu börjar arbetet på riktigt med att planera och informera alla Er om våra
aktiviteter. Om Ni har några frågor till dess är det bara att ringa.
Vi ses och hörs
Ha det gott
Anders
016-12 02 12
016-16 06 16
0733-37 52 01
anders.olsson@peab.se
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Plasklappen 2006
Det här är fösta numret av Plasklappen 2006. Förutom att det är en ny tidning har
tidningen fått ny redaktör, jag ”Ingela Petö” ska försöka rodda tidningen i år och
hoppas så klart att ni skickar in massor av material till Plasklappen. Allt som rör
klubben 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.
Nästa manusstopp för Plasklappen är den första maj 2006.
Ingela Petö, 016-12 02 12, 0706-74 75 31, ingelapeto@bredband.net

Klubbtröjor
Klubben har köpt in nya Klubbtröjor, de är ljusblå med 2-färgs Nautic-tryck på ena
sidan på 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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Tider i Vattenpalatset
Som medlem i klubben har du tillgång till Vattenpalatset vid två tillfällen varje
söndag. På morgonen mellan 08.00 - 10.00 med insläpp 08.00 - 08.15 och tillgång
till äventyrsbadet från 09.00.
På kvällen från 17.30 - 21.00 med insläpp mellan 17.30 - 17.45 samt mellan 18.15 18.20.

Banfördelning
Sportdykarkursen pågår på söndagar under tiden 22 januari till 23 april. För att få
banorna att räcka till har berörda sektioner: fensim, fridyk och sportdyk kommit överens
om följande schema:
Fridykning disponerar:
Kl. 17:30 – 18:30 bana 1-6
Kl. 18:30 – 19:30 bana 4-6
Fensim disponerar:
Kl. 18:00 – 18:30 Nautilus (ej bassäng)
Kl. 18:30 – 19:00 bana 1-3
Kl. 19:00 – 19:30 bana 3-6
Motionärer disponerar:
Kl. 17:30 – 18:30 bana 1 (tillsammans med friddyk)
Kl. 18:30 – 19:00 bana 1 (tillsammans med fensim)
Kl. 19:00 – 21:00 bana 1 (tillsammans med fensim)
Sportdyk disponerar:
Kl. 18:30 – 19:00 Ej i bassäng
Kl. 19:00 – 19:30 bana 1-2
Kl. 19:30 – 21:00 vana 1-6

Nautics bytes- och salumarknad
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 016-120212 alt. 0706-74 75 31. Du kan naturligtvis samtidigt
använda anslagstavlan på webben: http://come.to/nautic
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Medlemsavgifter
För att bli medlem i ESDK Nautic betalar du en medlemsavgift. Den ser lite olika
ut beroende på vilken verksamhet du deltar i.
Senior:
350kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1989 och tidigare
Junior:
150kr (Sportdykaren+försäkring) Födda 1990 och senare
Motionär
200kr
Vi har även i år en maxavgift per hushåll på 700kr.
I medlemsavgiften ingår tillgången till badhuset under våra tider samt vår
klubbtidning.
Apparatdykartillägg 200 kr

Buster-båten såld
Efter beslut som togs på årsmötet att Bustern skulle säljas gick mail ut till
medlemmarna om detta. Båten är nu såld enligt principen först till kvarn.

Ingen dykning i Oskarshamn
Den inre Zonen i Hamnefjärden vid kärnkraftverket i
Simpevarp Oskarshamn är stängt för obehöriga. Detta på
grund av att döda fåglar med konstaterat fågelvirus har hittats
i kärnkraftverkets område.
Normalt är Hamefjärden med sitt uppvärmda vatten ett populärt dykmål även på
vintern. Det uppvärmda vattnet lockar till sig både dykare och fåglar särskilt under
perioder med isvinter då Hamnefjärden oftast är det största öppna vattnet i
Kalmar sund.
Kylvatten från tre reaktorer släpps ut i en liten havsvik, och vattnet är uppvärmt
10-14 grader när det släpps ut efter att ha använts för att kyla ner ångan i det
interna kretsloppet i kärnkraftverken
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Åsimmet 2006
Lördag 1 april gör vi vårt årliga Å-sim från Fors kyrkpark till Vattenpalatset, detta förutsatt
att isen har släppt.
Samling kl 10.00 vid Fors kyrka och i hopp kl. 11.00

Hönö Kristihimmelfärd
Klovabo Hönö med 22 sängplatser är bokat mellan den 24 och 28 maj 2006.
Kostnad för boende 185:-/natt
Kostnad för dykningen är 500:- /person och dag. Då ingår en dubbelutfärd (eller
två enkelutfärder med båt, beroende på vädret) samt fri luft fram till det sista dyket
på söndagen.
Totalt blir det 685 kr per person och dag eller 2740 kr per person för fyra dagar.
Senast den 14 april ska anmälningsavgift på 500 kr sättas in på Nautic´s
postgirokonto, bokningen är bindande.
Anmälan till Michael Cedborger 016-620 12
Resterande 2240 kr betalas senast 8 maj.
Platserna går i första hand till 1*-kursarna, för övrigt gäller först till kvarn.

Egypten 2006
Resa till Egypten genomförs i samarbete med Pia på Eskilstuna Dykcenter. Ni som vill
följa med anmäler er till Michael Cedborger eller direkt till Pia. Resan är bestämd till
vecka 42 med utresa tisdag eller torsdag. Resan kostar 13 000-14 000kr: Mer
information får deltagarna direkt från Pia.

Norge 2006
Vi har inte bokat någon Klubbresa till Norge i år. Däremot erbjuder Vikaneset 1 vecka
med boende, luft, och båt med förare för 3600 Nkr. Är man intresserad går det bra att
ringa till Vikaneset och boka själv på nummer +47 715 621 21
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GRUNDKURS I FOTOGRAFERING MED INRIKTNING MOT
UNDERVATTENSFOTOGRAFERING
Nautic anordnar en fotokurs där vi får lära oss lite mer om bländare, slutartider,
motivkomponering och bildbearbetning.
Självklart passar det både för ”överytanfotografering” och för undervattensfotografering. Vi använder oss av våra egna privata kameror.
Kursen kommer att vara riktad mot digitalkameran men fotograferingens grunder
är ju de samma oavsett digital eller analog kamera. Du är även välkommen om du
för tillfället är utan kamera.
Kursledare är Mikael Andersson, fotograf på Eskilstuna Kuriren, som kommer att
delge oss sina kunskaper inom fotografering.
Kursstart är tisdagen 4/4 kl 18.00 i klubblokalen.
Kursschema:
1. Eget arbete med förberedelser, samla ihop tre-fyra bilder (som ni har
frågor om eller där ni önskat ett annat bildresultat) och mejla dem till
Mikael eller tag med kopior. Plugga in din kameras bruksanvisning och
tag med den och kameran till kursen.
2. Kursträff, där vi går igenom kamerans funktioner. Frågestund på våra
inskickade bilder. 4/4 kl.18.00
3. Kursträff, praktisk övning i Vattenpalatset där vi provar kamerans olika
funktioner/inställningar under vattnet. 23/4 kl.08.00
4. Kursträff, bildhantering, motivkomponering ev. studiebesök.
5. Kursträff, avslutning med praktisk övning i exempelvis Magsjön
OBS! Begränsat deltagareantal! Anmälan till per-anders.rundlof@swipnet.se
senast 30/3. Mail kommer till antagna kursdeltagare
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Eskilstuna Sportdykarklubb Nautic´s verksamhetsberättelse
för år 2005
Styrelsen för ESDK Nautic får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
det 42:a verksamhetsåret, omfattande tiden 1 januari 2005 - 31 december 2005
Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie ledamöter och suppleanter:
Per-Erik Norelius
Ordförande
Anders Hagander
Vice ordförande
Michael Cedborger
Kassör
Pasi Mattila
Sekreterare
Peter Dädeby
Ledamot
Lennart Karlsson
Ledamot
Ingela Petö
Ledamot
Ulrika Gustafsson
Suppleant
Per Nilstad
Suppleant
Av årsmötet vald valberedning.
Magnus Mejborn
Per-Anders Rundlöf
Anita Mattila
Av styrelsen utsedda ansvariga:
Per Eriksson
Anita Mattila
Yngve Eriksson
Ulrika Gustafsson
Ulf Lindstrand
Lennart Karlsson
Per Nilstad

Matrikel
Fensim
Fridyk
Babysim
Tidningsredaktör, fensim
Materialförvaltare
Sportdyk

Under året har ESDK Nautic´s styrelse hållit 10 protokollförda styrelsemöten samt
ett konstituerande möte.
Föreningens årsmöte hölls den 12 februari i MunktellArenan. På årsmötet deltog
16 röstberättigade medlemmar.
Budget-och verksamhetsplaneringsdag för 2006 genomfördes den 14 januari i
MunktellArenan.
ESDK Nautic har representerats på SSDF och SöSDF årsmöten, SSDF och
SöSDF styrelsemöte, SöSDF säkerhetsmöten, SSDF och SöSDF
verksamhetsplanering 2005.
Vi har även haft representanter på FRIKS.
Klubben har haft deltagare på Eskilstuna Idrottsföreningars
Samorganisations möten.
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Vid årets början var vi fyra sektioner: sportdykning, fridykning, fensim samt
babysim.
Under året har vi återstartat sektionen för UV-rugby med både seniorer och
ungdomar som tyvärr inte varade året ut.
Vi har aktiverat våra medlemmar i förutom babysimkurser, sport- och
fridykarkurser och ledarledda träningar även i bl.a. marinbiologi, busterkurs,
ledarutbildning, styrelseutveckling, dykutfärder, läger och ”prova-på-träffar”.
Vi har deltagit med sport-och fridykare på bl.a. Å-simmet, Världsnaturdagen och
Sjöfartens dag och genomfört en mängd provdykningar. Våra fensimmare deltog
med beröm i Oasen Trophy i Västerås i mars.
Vi har haft klubbläger hos Kontiki i Smögen, Vikaneset (Norge) och hummersafari
i Hamburgsund. Klubbens fridykare, både ledare och elever, var med på
distriktets fridykarläger på Herrhamra.
Vi har under våren bedrivit sökövningar vid 26 tillfällen på kommunens
badplatser.
Snabbmailen som är ett komplement till klubbtidningen fortsätter att öka antalet
anslutna adresser.
Vår webbsida http://come.to/nautic är flitigt besökt.
Klubbens e-postadress är Nautic@home.se
Plasklappen, vår klubbtidning, har även i år utkommit med fyra nummer som
skickas till alla medlemmar.
Klubbens kompressor har utnyttjas flitigt av våra sportdykare och också inneburit
att vi har fått nya sportdykande medlemmar.
ESDK Nautic har under året haft 319 matrikelförda medlemmar. Detta är en
minskning med
10 medlemmar från föregående år.
Eskilstuna i februari 2006
ESDK Nautic
Styrelsen

Per-Erik Norelius

Anders Hagander

Michael Cedborger

Pasi Mattila

Peter Dädeby

Lennart Karlsson

Ingela Petö
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Verksamhetsberättelse för ESDK Nautic´s Sportdykarsektion 2005
Under året avslutade 8 St. medlemmar sin 1-stjärniga CMAS sportdykarutbildning
samt 6 St. sin 2-stjärniga CMAS sportdykarutbildning. Nautic har inte själva
bedrivit någon ***-utbildning, men en medlem har under året blivit certifierad
för tre stjärnor.
Mycket glädjande för sportdykarverksamheten är att tre nya *-instruktörer har
utbildats och gått in i utbildningen av sportdykare.
Utomhussäsongen startade för många med det traditionella Å-simmet från Fors
kyrka ned till Vattenpalatset. 12 pers trotsade det kalla och blåsiga vädret. Men
vissa av oss hade redan gjort ett par isdyk i början av året., bl a den beryktade
och i media rapporterade Näshulta-sökningen (inga fordon hittades dock).
Ett flitigt dykande har pågått under hela året, där några krafter varit speciellt
duktiga i aktiveringen av dyk. Ett flertal av platserna har fått återupprepande
besök, så som Lerudden, Kolsva fältspatgruva, Kvinnersta och övriga delar av
Magsjön. Dock får man inte glömma andra platser som besökts så som Silvberg,
Vättern, m.m.
Vid kurs-dyk har flera medlemmar anslutit sig, och deltagit i dykningen, som skett
på platser som Oxelösund, Vagnhärad, Magsjön.
Under Kristihimmelfärd helgen besökte 7 personer Hamburgsund med fantastiska
besök på botten. En särdeles genomtänkt dyktillställning var Lucia dyket, som
faktiskt krävde lite ansträngning och fingerfärdighet av deltagarna.
En inofficiell trupp har varit i Egypten och rekognoserat för kommande Egypten
resa i Nautic´s regi. Under året har givetvis sedvanliga avrostningsdyk och
sökövningar genomförts.
Per Nilstad
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Verksamhetsberättelse år 2005 ESDK Nautics Babysim
Under våren hölls en kurs om 12 gånger, 20 familjer deltog uppdelade i tre
grupper.
11 av familjerna som deltog i vårens kurs fortsatte på hösten då också 9 nya
familjer anslöt!
På hösten hölls också tre grupper om 12 gånger vardera. Höstterminen
avslutades med en gemensam grupp, först en stund i bassängen och sedan fika
uppe i cafeterian i Vattenpalatset. Det var mycket uppskattat och trevligt att träffas
under lite andra former också.
Ulrika Gustafsson, babysim instruktör

Verksamhetsberättelse för fridyk 2005
Fridyk har deltagit i å-simmet, och som vanligt vann Robert Saarela
Fridyk hade avslut ute i sundbyholm och korv grillning på vårterminen
Fridyk avlutade med diplom saftobulle med nedsläckt bassäng på höst terminen
Matts Göhran har representerat ESDK Nautic fridyk på FRIX.
Herrhamra lägret blev inte av i år
Tränare under året har varit.
Claes Gyllhamn
Peter Frid
Hjälptränare,
Robert Saarela
Johanna Ruthberg
Peter F deltog på verksamhets konferensen på Munktellarenan
Eskilstuna 060220
Peter Frid
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Årsmötesprotokoll 2006
1. Årsmötet öppnades av styrelseordförande Per-Erik Norelius.
Röstlängd för årsmötet fastställs. 18st. Röstberättigade medlemmar deltar på
årsmötet.
2. Årsmötet ansåg att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarnas krav.
Plasklappen ,hemsidan och e-post listan.
3. Dagordningen godkändes med ändringar: 12. e. valberedning
4. a/Per-Erik Norelius väljs till ordförande för mötet.

f. ombud

b/Pasi Mattila väljs till sekreterare.
5. Peter Frid och Per Nilstad väljs som rösträknare samt att jämte ordförande
justera protokollet.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes med
justeringar.
b. Styrelsens resultat- och balansräkning presenterades och godkändes.
7. Revisionernas berättelse presenterades och godkändes.
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
9. Styrelsen föreslog att ändra på medlemsavgifter from 2007.
Senior
Junior
Motionär
Familj

400 kr. (höjning med 50kr.)
200 kr. (höjning med 50kr.)
250 kr. (höjning med 50kr.)
800 kr. (höjning med 100kr.)

Årsmötet beviljade förslaget.
10. Budget presenterades och godkändes och verksamhetsplan för 2005
informerades och godkändes.
11. Styrelsen föreslog att busterbåten med trailern skulle säljas under 2006.
Årsmötet beviljade förslaget
12. Val av
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a. Föreningens ordförande 1 år Anders Olsson

b. Styrelseledamöter för 2 år Per-Erik Norelius, Michael Wallbom
och Peter Frid.
c. Styrelsesuppleanter för 1 år Per Nilstad och Pia Riutta.
d. Revisorer 1 år Maria Dädeby och Erik Saukko samt
Revisorssuppleanter Agneta Laurell och Göran Laurell.
f. Valberedare för 1 år. Mikael Cederberg, Agne Larsson och Anita
Mattila. Där Mikael Cederberg valdes som ordförande.
e. Ombud till SöSDF valdes Anders Olsson och Anita Mattila.
13. Övriga frågor. Inga övriga frågor.
14. Mötet Avslutades med tack & blommor till avgående Styrelseordförande PerErik Norelius.

Årsmötesordförande
Per-Erik Norelius

Årsmötes sekreterare
Pasi Mattila

Justerare
Peter Frid

Justerare
Per Nilstad
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Värsta abstinensen botad i februari
Alla som vid något tillfälle i livet dykt ganska regelbundet förstår nog det sug en
grodman/kvinna kan känna. Det byggs en slags energi som bara kan mattas med
ett rejält dyk. Och vad kan vara bättre än Kolsva fältspatsgruva i februari.
Sagt och gjort så var det fem glada grodmän, tyvärr inga grodkvinnor denna
gång, som samlades vid klubblokalen för avfärd till nämnda ställe. Väl framme så
fick dykandet en rejäl återställare. Glasklart vatten, ingen hade flyttat på bilarna
om går att beskåda och en hälsning från YNNF Divers från 2004. Vi hittade även
en ny gruvgång med elarmaturen kvar. Då den nyfunna gången började på
22m/djup så avstod vi från att simma allt för långt in. Men här blir nog en höjdare
när gruvan inte täcks av is.
Nästa dyk i samma gruva blir 12:e mars och jag hoppas att vi blir flera då och
gärna grodkvinnor också. Behållningen av dyk är ju minst lika god på vintern av
olika orsaker. All typ av dykning har ju sin charm.
Men visst längtar jag till Röda havet i höst och där lär ju dykfrekvensen vara lite
intensivare. Till dess håller i alla fall jag till godo med Kolsva och alla närbelägna
ställen utan att gnälla. Tvärtom här tar ju aldrig överaskningarna slut och vi är ett
glatt gäng som åker så ofta vi kan. Vi önskar ju dock att vi blev fler.
Förutom pennföraren Lelle var det Michael Cedborger, Pasi Mattila samt Per-Erik
och christina Norelius som dök i Kolsva fältspatsgruva
Lelle

Luciadyk 2005
2005 års Luciadyk fick hastigt flyttas till
konstmuseet på grund av arbeten vid
Strömsholmen. Som vanligt dök några
tappra dykare upp som vågade trotsa kylan
i ån. Michael Cedborger, David Karp och
Pasi Mattila lyckade med att skruva ihop en
byggsats av rördelar under vattnet, medan
vi landkrabbor stod på bryggan med glada
tillrop. Undrar om de hörde applåderna?
Nåja, när dom kom upp dracks det glögg
med pepparkakor till. Stämningen var på
topp med soligt och fint väder, det var t o m så att änderna trodde det var vår. I år
hoppas vi på ett ännu större deltagarantal, och planerar därför för en ny rolig
tävling.
Ingela
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Valberedare, Fensiminstruktör, trestjärnig sportdykare och
kassör i Södermanlands Sportdykarförbund.
Jag, Anita Mattila, har han om morgongruppen i Fensim tillsammans med Maria
Dädeby och Pia Riutta. Vi har 9 aktiva fensimmande barn mellan åldern 6-9 år.
Det finns plats för flera. Vi startar 8.20 i stora bassängen och tränar både med
vanliga fenor och monofena.
Jag fick även nöjet att fortsätta som valberedare i år, den här gången ihop med
Agne och Micke som är två nya dykare i klubben.
Vidare kan jag nämna att Nautic är en klubb i Södermanlands Sportdykarförbund
som i sin tur jobbar nära Svenska Sportdykarförbundet.
SöSDF som distriktet förkortas håller i årliga utbildningar som Marinbiologi,
Dykledarkurs, Instruktörskurs m.m. Ordförande i SöSDF är Dan Rosenwall som
är med i Sörmlandskustens dykklubb i Vagnhärad.
Målsättningar för året är att få fler ungdomar till klubben Söndagsmorgon är det
tidigt i bassäng och när man väl är på plats så är det ju härligt att simma av några
längder. Eller hur?
Anita

Luftfyllning i klubblokalen
From v 19 den 11 maj börjar sommarschemat för luftfyllning.
Detta innebär att en luftfyllare garanterat kommer att finnas på plats i Nautic´s
klubblokal på torsdagar kl. 18.30-19.00. Om ingen medlem kommer inom den
tiden kan luftfyllaren mycket väl avsluta sin ’tjänst’ och gå hem för kvällen.
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.
På listan nedan ser du vem som ansvarar för luftfyllning på ’tjänste-torsdagarna’
(listan är inte färdigställd och kan komma att ändras). Luftfyllarlistan distribueras
via epost och kommer även att finnas uppsatt i klubblokalen.
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 Nautics postgiro 995 03-5 och ange ADT samt
ditt namn.
Per Nilstad
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Luftfyllarlistan 2006
Observera att den 23 maj är en tisdag
För luftfyllning vid annat tillfälle kontakta någon av luftfyllarna

Vecka
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Datum
11-maj
18-maj
23-maj
01-jun
08-jun
15-jun
22-jun
29-jun
06-jul
13-jul
20-jul
27-jul
03-aug
10-aug
17-aug
24-aug
31-aug
07-sep
14-sep
21-sep
28-sep
05-okt
12-okt
19-okt

Luftfyllare
Agne Larsson
Anders Karlsson
Tobias Roxberger
Ingela Petö
Peter Frid
Anders Hagander
Robert Forsman
Anders Olsson
Jonas Thern
semester
semester
semester
semester
Per Asserup
Pasi Mattila
Per-Erik Norelius
Johan Arnell
Anita Mattila
Per Nilstad
Michael Cedborger
Mikael Cederberg
Lennart Karlsson
Inge Pettersson
Vakant

Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticdykare att presenteras. Den som blir
intervjuad lämnar över stafettpinnen till nästa intervjuoffer. Tjugonde
dykare ut på listan är Tommy Saarela.
Hur länge har du dykt?
- Sen våren 2005
Vad är det som får dig att ständigt utsätta dig för väta, kyla och tunga lyft,
vad driver dig? .
-Jag har varit sugen i flera år, men det har aldrig blivit av fast jag tyckt det verkar
roligt. Så började min son att fridyka och då tyckte jag det var dags att ta ett
certifikat.
Varför valde du Nautic och inte ett kommersiellt dykcenter?
- Robert sosnen) var medlem i Nautic så tyckte jag överhuvudtaget att Nautic
verkade bättre med en bättre grund och utbildning.
Berätta kort om ditt allra häftigaste dyk.
-Sharm El Sheik i Egypten hösten 2005, vi svävade på 30 meter det var som att
simma i ett akvarium.
…och det värsta?
- 2** kursdyk som skulle vara ett vrakdyk, jag var fruktansvärt sjösjuk
Om du fick köpa tre dykprylar (utan att bry dig om vad det kostar) vad skulle
du välja?
-Bra dräkt, Mask, Tub och regulator
Tre goda råd till mindre erfarna dykare.
-Var försiktig, ta ansvar för dig själv och dina kamrater, ha inte övertro på dig själv
man dyker med livet som insats.
Vem vill du lämna över stafettpinnen till?
Johan Arnell
…och varför?
-Johan är en erfaren dykare och har varit verksam i klubben länge med ett stort
engagemang. Jag är nyfiken på vad som driver honom, hur han orkar. Jag är
imponerad, han är en duktig och lugn lärare.
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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 2006
Utrustning
Tub 8-10 liter 300 bar, stabjacka100 kr
regulator, octopussy och konsol
Tub 8-10 liter 300 bar
Stabjacka, Poseidon
Regulator Poseidon cyklon 40 kr
Viktbälte med bly
Militärtält för 12 personer
50 kr
GPS

Per dygn

Per vecka
500 kr

40 kr
40 kr

200 kr
200 kr
200 kr

10 kr

50 kr
200 kr
Gratis

Bokning av utrustning görs hos materialförvaltaren Lennart Karlsson på telefon
0703-62 51 35. Du kan också maila till lennart17@hotmail.com
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Verksamhetsplan 2006
Å-sim Lördag 1 april
Klubbdyk Hönö Kristihimmelfärd
Badplatsrens maj-juni 2006
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