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Plasklappen trycks på Sevicegruppen

Ordförande har ordet

Under våren har våra ungdomar övat och tränat hårt och ihärdigt. Så en paus
över sommaren kommer nu lägligt.
Vi har även haft en del som har lärt sig dyka. Jag hoppas att dom får nytta av sina
nya kunskaper och tar det lugnt när dom ska ut och träna.
Jag vet också att klubben har en hel del dyk på gång så där kan vara bra att följa
med och få dyka med erfarna dykare.
Det börjar bli fler som kommer och badar på söndags morgon. Det är en bra tid
för er som vill motionsimma. För på söndagkvällar är det fullt med träningar i stora
bassängen. När man har tränat så är det skönt och gå och sätta sig i
bubbelpoolen.
Jag vill här önska alla Medlemmar en trevlig sommar och sen ses vi i höst igen.

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 andra numret av Plasklappen 2007, med bl.a. Å-sim
reportage och en bokrecension. Sommaren närmar sig och många har börjat
dyka igen. Passa på och följ med på dyk annonserade via snabbmail. Kolla in
planerade dyk och dela med dig av dina dykplaner och platser.
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 augusti 2007.
Ingela Petö, 016-12 02 12, 0706-74 75 31, ingelapeto@bredband.net
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Klubbnotiser
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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Fridyk informerar
Fridyk kommer att avsluta säsongen 13/5 och om vädrets makter tillåter kommer
vi att vara ute och bada den dagen
Mera info till fridykarna kommer på träningen
I sommar kommer vi fridykare försöka om planerna funkar göra ett försök till
ute´dyken på steg 3 certifikatet för de elever som är i den gruppen som
orkar med den delen, det handlar om att simma 3000 meter i fritt vatten
och simma 200 meter hämta kamrat/docka på 10 meters djup och sen bogsera
hem den 200 meter. Tid och plats meddelas till de berörda senare. Dock måste
det bli tillräckligt varmt i vattnet. Även fensimmare och sportdykare är
välkomna på den övningen, om kraven uppfylls. Kanske kan vi få se vår
ordförande bada efter båten den dagen?
Ny fridykarkurs börjar runt skolstarten. Mera info kommer senare.

Tider i Vattenpalatset
Som Nautic medlem 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
Under de tider som sportdykarkurser pågår har berörda sektioner: fensim, fridyk och
sportdyk kommit överens om följande schema för att få banorna att räcka till:
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 fridyk)
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
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Luftfyllning i klubblokalen
Nu är dyksäsongen här och luftfyllarlistan ser ut enligt nedan.

Vecka

Datum

Luftfyllare

Telefon

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

10 maj
17 maj
24 maj
31 maj
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug
9 aug
16 aug
23 aug
30 aug
6 sept
13 sept
20 sept
27 sept

Agne Larsson
Tobias Roxberger
Ingela Petö
Anders Olsson
Peter Frid
Anders Hagander
Midsommarafton
Jonas Thern
Pasi Mattila
Semester
Semester
Semester
Semester
Per-Erik Norelius
Johan Arnell
Anita Mattila
Anders Karlsson
Niklas Nystrand
Lars Wennholm
Michael Cedborger
Anders Bromander

073-964 62 77
070-539 14 08
0706-74 75 31
0733-37 52 01
070-749 10 22
070-644 29 67
070-589 59 69
070-244 82 94

070-340 23 90
070-171 91 18
073-676 19 43
070-655 06 89
016-12 69 80
0157-440 85
070-545 46 69
0733-55 55 35

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.
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Nautic´s 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 016-12 02 12 alt. 0706-74 75 31. Du kan naturligtvis samtidigt
använda anslagstavlan på webben: www.esdk-nautic.se

Säljes
Peter Frid säljer
En neopren torris ful 800:- storlek 5
En 200/12 regg och väst 3000:En begagnad poseidon torrdräkt med sliten ansiktstätning 800:Ljuster för er som vill ha något att fiska med i norge 100:Peter Frid
070-7491022
Inge Pettersson säljer
¤ Torrdräkt, WaterProof Antarctic 2000 Large skor 42-43, Underställ, hängslen,
dräktsäck och ny huva.
3000 :¤ Mares Volo Fenor hälrem XL
350 :¤ Mares Volo Race helfotsfenor 42-43
350:¤ Våtdräkt 7 mm WaterProof T-zor stl. C54 500 :¤ Manometerhållare Mares Mission ny
50 :¤ Kompass
100 :¤ Dykkniv, 2 st Beaver Eclipse
140 :- st
¤ Stor dyk bage, Suunto Sea Trek
500:¤ OMS Line Cutter, Ny lin kapare
100:¤ Blinkfyr, Ny
200:¤ Regulatorväska, IQ-fisk
150:¤ Gators, Nya OMS
400:Inge Pettersson
070-9481941, 073-042 22 16
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Distriktet
Marinbiologikurs, Artkännedom steg 1 enligt SSDF, 24 - 26 augusti.
Väjern är bokad.
Mer information kommer, men kostnaden brukar hamna kring 1200:- inkl.
boende, dyk, luft och kursmaterial.

Klubbaktiviteter
Luftfyllarkurs anordnas av klubben tisdagen den 12 juni
kl 18oo i klubblokalen.
Anmälan till Nilstad@hotmail.com eller 070-5522455
Grillkväll 28 juni, plats meddelas via snabbmail
Malta i höst om intresse finns, se artikel om Malta i förra numret
Familjedag Varmt Välkomna till Nautics Familjedag vid Porsudden, Magsjön.
Samling för avfärd vid klubblokalen, Munktellarenan kl.11.00 lördag 25:e augusti.
Klubben bjuder på korv och bröd med dryck och fika.
Denna dag är lån av all utrustning gratis och det är fri luft.
Håll tummarna för
underbart väder och anmäl dig till Ordförande Micke Wallbom senast 20:e
augusti på mail micke.w@glocalnet.net
Du som vill låna utrustning måste
ringa materialaren Lennart 0703 625 135 senast 20:e augusti.
Någonstans den 2-3/6, Micke C kommer med förslag och ansvarar
Silvberg den 17-19 augusti, Lennart K ansvarar
Hönö 17-20 maj anmäl dig genom att sätta in 500 kr. på Nautic´s PG 995 03-5
Strömsholmen Norge V28 inställt pga. För få anmälda
Sökövningar på kommunens badplatser maj-juni
Här kommer en lista på alla badplatser där vi skall ha lite sökövningar.
Övningarna skall vara avslutade till skolavslutningen och gärna tidigare ifall det
blir badväder. Ni tar upp alla främmande föremål som kan vara skadliga för
badgästerna och rapporterar dessa till mig, även större föremål som vi ej får bort
måste rapporteras till mig.
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Självklart så dyker vi efter de vanliga säkerhetsreglerna och naturligtvis är luften
fri och det finns även möjligheter att låna utrustning gratis. Du som vill vara med
kontaktar den ansvariga för den/de bad som passar.
Fridykare, fensimmare samt icke dykare är också välkomna till samtliga bad, för
det behövs folk både till de grundare vattnen och på land.
Tänk på att söka av allt vatten ner till minst 2.5m, vid bryggor och hopptorn ända
till botten i en stor dykradie där man med stor fördel kan använda lin- och cirkelsökning.
Badplats

Ansvarig/ansvariga

Telefon

Datum

Vilstabadet

Per Nilstad/
Lennart Karlsson
Fridyk och fensim/
Ulf Lindstrand
Pasi Mattila
David Karp
Per-Erik Norelius
Per-Erik Norelius
Anders Hagander

070-552 24 55/
-362 51 35

22/5 17.30

Sundbyholm
Borsökna Stora
Borsökna Lilla
Borsökna Vipvägen
Borsökna Ringduvev
Skjulstabadet

070-324 56 23
070-244 82 94
070-356 85 00
070-340 23 90
”070-644 29 67

Hållsta badgrop
Per Eriksson
Slätviken
Per Eriksson
Gillberga-Näs
Agne Larsson
Bälgviken
Tommy Eriksson
Borsten
Håkan Lindström
Skogstorp
Fam Göransson
Skogstorp Sommarhem Per Eriksson

070-556 80 17
”073-964 62 77
070-654 57 51
070-718 01 39

Näshulta Kyrkbad
Näshulta Österby
Pottskär
Eklången
Mora
Sandviksbadet

070-749 10 22
”070-655 06 89
070-674 75 31
070-545 46 69
070-362 51 35

Peter Frid
Peter Frid
Anders Karlsson
Ingela Petö
Michael Cedborger
Lennart Karlsson

31/5 18.00

070-556 80 17

Är det något du undrar över så är det bara att ringa mig.
Lycka till och glöm ej att rapportera direkt efter dyket så att kommunen får en
chans att hämta ev. skrot innan det hamnar i vattnet igen.
Rapportera era fynd till Per Eriksson 070-5568017 (07.30-23.00)
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Reportage
Mitt första Å-sim
Vi kom till Fors kyrka strax efter 10, då
var det dags att byta om. Det var jag,
Robert och pappa.
Jag tog av mig byxor och skor och
hoppade i våtdräkten som min bror,
Robert, har haft de senaste åsimmen.
När jag hade på mig dräkten och
bootsen så kom jag på att mitt cyklop
var hemma så mamma åkte tillbaka för
att hämta det. Efter en stund så kom pappa på att han inte hade någon luva med
sig. Ett telefon samtal och en väntan som kändes som en timme så kommer
äntligen mamma med cyklop och luva.
När jag tagit på mig utrustningen så var det dags att hoppa i, från början så kände
man inte vattnet men efter en stund så kommer vattnet och kylan in i dräkten.
Men det var bara att simma på efter kanske 100 m kom första bron som var 25
cm hög. Vattnet var så grumligt att jag inte kunde se bena på mig själv om jag
kolla ner. I nästa bro behövde man inte simma det var bara dra sig i stål
bjälkarna. Simmet kändes väldigt långt och hela tiden åkte lite vatten in. Jag
simmade på olika sätt för att komma fram snabbare, på en del ställen var det så
grunt att man kunde stå. Efter ett kalla 1000 meter så var jag framme. Jag satte
mig på kanten och tog av tejp och handskar då kändes det som att det var
varmare i vattnet än i luften. När jag hade fått av mig ena fenan så fick jag inte av
mig andra så jag fick be om hjälp.
Efter det får jag en kopp varm saft, det värmer i händerna bara man håller i det.
När jag råkar jag spilla det på handen kommer en värmande känsla.
”Det var kallt, jobbigt…Jag ska göra det nästa år igen!”
//Jacob Saarela
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Fransk Grodman i Svenska Vatten!
Jag vill tipsa om en bok av Yves Pestel som heter
SEGLING GROTTOR och VRAK.
Denna grodman var vid ett tidigare äventyr
ensamseglare jorden runt men
blev då intresserad av livet under ytan och skaffade då
sig ett dykcert
till äventyret som han skildrat i denna bok.
Han lämnar Frankrikes Atlantkust i juli 1983 och gör på
sin gång norrut diverse strandhugg bland annat vid
Gotland och Stockholm. Men det längsta besöket på fast mark gör han oavsiktligt
när han fastnar i ett fisknät under storm och strandar vid Husum i Bottenviken.
Han har turen att få hjälp av en urinvånare som dessutom har en verkstad så
Spica som hans båt heter kan repareras under en lång kall nordvinter. Det är kul
och läsa hur en utomstående skildrar det nordsvenska och den kulturen med allt
från bastubad till surströmming.
Under våren lyckas han gå söderut via Göta kanal och vidare ända till
Shetlandsöarna där han får uppleva bra vrakdykning. Därefter går resan
vidare till Nordnorge och de utforskar den då tredje längsta grottan i
världen. Som sträcker sig uppe från fjället ner till fjorden. Även här blir
det vrakdyk, naturdyk och kajakutfärder och han återvänder inte till
Shetlandsöarna förrän november 1984.
Denna bok är lättläst och kapitlen är korta. Bokens tillkomst är ju under
kalla kriget och han nämner att en Sovjetisk ubåt strandat på Sveriges
Ostkust och den Svenska marinen framstår som väldigt alert och när han
"genar" genom militärt område får han lite problem. Den vänder sig till dem
som längtar efter äventyr då och då, över, under och på Vattenytan.
Översättningen är väl sådär speciellt vid dykavsnitt men det gör ju mindre
när helheten går fram och det är nog den man minns. Eller som Yves Pestel
själv uttrycker sig i slutet på boken ”-jag kan inte låta bli att försöka
vaska fram guld ur tången - eller ur orden. Att skapa sin egen lycka är en
livsviktig uppgift."
Denna läsupplevelse finns att låna på biblioteket. Vid tangenterna Lennart
Karlsson
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Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticdykare att presenteras. Den
som blir intervjuad lämnar över stafettpinnen till nästa
intervjuoffer. Tjugosjätte dykare ut på listan är Ingela Petö

När började du dyka?
Jag började -92 och gick då både 1*- och 2**-kurs med Nautic
Varför började du dyka?
Det har varit en dröm sen jag var liten, jag såg alla program om Jacques-Yves
Cousteau och var helt såld. Mamma tyckte det var skitjobbigt att åka och bada
med mig eftersom jag var mer under än över ytan.
Är det lika kul som du trodde?
Ja, absolut, det är en otrolig frihetskänsla att vara under ytan, tystnaden och
lugnet är helt underbart och så gillar jag att titta på allt som finns.
Varför valde du Nautic?
Jag undrar om det fanns någon annan klubb i Eskilstuna då, undrar om jag inte
såg en annons om att det skulle börja en ny kurs.
Har du hunnit med många dyk?
För att ha haft cert så länge har jag inte hunnit med så många dyk, jag är snart
uppe i 200 dyk.
Vilket är ditt bästa respektive värsta dyk?
Mitt värsta dyk var ett dyk vid Stavnäs bryggan i Norge, gjorde en FU från 17 m,
fick luftstopp. Efter den Norge veckan gjorde jag inte något dyk på 2-3 år.
Mitt bästa dyk är nog svårare, det finns så många. Men vid ett av mina första dyk
på västkusten hade vi kanonsikt, jag simmade ut över en klippkant och såg ett
bråddjup kan ha varit 30-40 m, det var så häftigt! Det kändes som att flyga.
Sen har det varit många bra dyk i Norge och i höstas i Röda havet.
Om du fick välja tre saker oavsett kostnad vad skulle du köpa eller göra då?
Det finns många dykupplevelser jag skulle vilja göra bl.a Thailand, Grottdyk i
Mexico och valdyk i Norge sen skulle jag köpa ny utrustning, mycket av det jag
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har börjar bli slitet. Och sist men inte minst skulle jag ge Simon ett cert så vi kan
dyka ihop.
Några goda råd till nybörjare?
Följ med så mycket som möjligt på klubbdyk och följ med dom som skickar ut via
snabbmail att det är något på gång. Om man väntar för länge efter kursslut med
att dyka är det lätt att certet bara blir en hyllvärmare.
Vem vill du lämna stafettpinnen till?

Varför till?
Han måste vara klubbens yngsta dykare, kan vara kul att höra vad som fick
honom att börja dyka.
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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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Verksamhetsplan
Luftfyllarkurs 12 juni Per Nilstad ansvarar
Grillkväll 28 juni
Hönö 17-20 maj
Strömsholmen Norge V28 inställt
Malta i höst om intresse finns
Familjedag 25 augusti
Någonstans den 2-3/6, Micke C kommer med förslag och ansvarar
Silvberg den 17-19 augusti, Lennart K ansvarar
Sökövningar maj juni,
Vilsta 22/5 17.30 Per N, Lelle Anmäl till Lelle senast 20/5
Skjulsta 31/5 18.00 Anders H

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. Se också hjälp-funktionen i
programmet ovan.
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