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Ordförande har ordet.
Hej allihopa.
Nu lider året mot sitt slut.
Vi har fått hälsa fyra nya enstjärniga dykare välkomna.
Fridyk har fått upp ångan lite med nya medlemmar.
Vi har fått en ny sektion i klubben, lek och plask, där vi också fått hälsa
nya medlemmar välkomna.
Detaljerna kring nya badhuset börjar ordna till sig.
Vi hade ett mycket lyckat besök på Väjern med många fina dyk och
mängder av hummer. Jag vill även passa på att tacka alla som hjälpte
till vid synskadedagarna.
Nu ser vi fram emot ett nytt år med massor av dyk och skoj!
Douglas Lindeberg
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Innehåll

Här kommer nummer 3 av Plasklappen 2014.
Tänk att det fanns så många vrak i västra Mälaren. Det hade jag ingen aninig om.
Synd bara att det är som att dyka i ärtsoppa i Mälaren. Mycket intressant artikel. Synskadehelg verkar vara en uppskattat evenemang som jag hoppas vi kommer göra
nästa år igen. Glöm inte att jag vill ha dina upplevelser när du är ute och dyker. Allt
är intressant, dykresor, erfanheter eller bara något som har med dykningen att göra.
Kanske förslag på reportage som du vill att vi ska göra.
Nästa manusstopp för Plasklappen är den 1:a april 2015.
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, 15
nov.
Mycket nöje och med en önskan om God Jul och ett Gott Nytt År!
Redaktör,
Micael Peterson
0725-72 23 33
mickep@anglers.se

Finns på fejan
Nya facebooksidor som du kan njuta av i vintermörkret.
Lite köp coh sälj sidor samt förslag på dykresor. Mycket
nöje!
Hitta Parkompis
En grupp för apparatdykare som vill dyka men som inte har någon parkamrat! Här kan ni skriva när/var ni ska dyka och förhoppningsvis hitta
någon som vill göra er sällskap.
Dykloppis - köp oh sälj!
Välkommen till loppisen för dykare .Har du för mycket dykprylar och vill att
dina prylar ska bli sålda då ska du absolut lägga ut dina prylar här Byt eller
sälj eller efterlysa en pryl du är ute efter.
Diverguide
En dykresesait på facebook. diverguide.com
Mares
Behöver knappast någon närmare presentation. Utrustnig och kläder rån
det kända märketDykmagasinet Karlstad
de har en bra webbshop med mycket prylar. Finns även på facebook där
du kan följa dem.

Gå med i vår egen facebookgrupp!!
www.facebook.com/esdknautic
www.facebook.com/groups/esdknautic

Synskadehelg i Badhuset
Helgen 18:e och19:e oktober var det åter dags för oss att erbjuda synskadade ungdomar att prova Fridyk och Sportdyk. Jag tror att det är sjunde året i
rad som vi är med och hjälper till under detta arrangemang som anordnas
av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Helgen är väldigt intensiv då ungdomarna kommer från hela Sverige och vill hinna med att prova så många
sporter som möjligt av dem som Eskilstunas föreningsliv kan erbjuda.

Blinda dök
Våra provapådyk fri- och sportdyk är alltid populära och brukar vara fullbokade. Flera ungdomar brukar dyka upp år efter år, och i år införde vår
Sportdykarinstruktör Per Nilstad en nyhet för dem som kunde få målsmans
godkännande eller är myndiga och förstås så krävs viss vattenvana. De
kunde nämligen få prova att Sportdyka i stora bassängen. Vendela var en
av dom som nappade på det erbjudandet och hon är helt blind och då
tycker jag att det är imponerande att ha sån koll på det hela att man vågar
dyka till 4,5 m/djup.

Ledare till nästa år
Du som ej har provat att hjälpa till under Idrottshelgen vill jag rekommendera dig att göra det. Det är alltid kul att ge andra chansen prova vår sport och se hur nöjda
och glada de är efteråt. Jag är ej helt säker på
att det skulle bli av för de här ungdomarna att
prova annars.
Dela glädjen du också under Idrottshelgen
2015!
Vid tangentbordet
Lennart Karlsson

Per Nilstad som erbjöd dykning i stora
bassängen för dem som vuxit ur lilla
bassängen.

Anton Andersson hjälper Elias att komma igång med dykningen

a
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Elias hitta

Vendela värmer upp i varma lilla bassängen innan det är
dags för att svalka sig i stora bassängen.

Vrak i västra Mälaren
De vrak som finns i västra Mälaren, omnämns sällan i någon dokumentation.
Mälaren väster om Kvicksund kallas för Galten, och där finns en hel del vrak. Det
äldsta vraket som hittats i Galten är från 1600-talet. Ett tiotal av dessa vrak omnämns här med lite detaljer och markeras med nummer på kartan över Galten.
Att Mälaren har varit en viktig handelsled sedan långt bak i tiden är otvetydigt.
Varor kom långväga med båt och via Köping gick dessa vidare västerut, ända till
Norge. Spåren efter dessa forna handelskontakter finns kvar, t ex St Olovsskolan
i Köping är döpt efter norska vikingakungen Olav Haraldsson. Likaså har mycket
järn gått ut från regionen i forna tider, bl a via Arboga. Att sjöfartens närvaro var
viktig återspeglas även i flertal båtgravar som finns vid Norsa gravfält (Köping).

De dolda vraken i Galten
1. En så kallad Rospigg som enligt tradition sjunkit omkring 1915-1920. Vraket
ligger nedsjunket i dyn på 4 meters djup vid kanten av farleden in mot Köping.
Skrovet som är tämligen helt har en längd på cirka 17 meter och en bredd på
cirka meter.
2. På 1890-talet ska en segelbåt kantratt och sjunkit söder om Runnskär. Besättningen bestod av tre män och två pojkar, endast skepparen Bergström från
Kungsör räddade sig genom att simma till holmen ”Pingstamiddag”. Han blev
fast där till morgonen därpå då fiskaren Norén på Malmön räddade honom.
Vid bottenundersökning har vi sett något som kan vara utspridda vrakdelar i
området söder om Runnskär.
3. År 1681 sjönk ”Jacob Hans Enkias skuta” i segelleden vid inloppet till Arbogaån utanför Kungsör. Fartyget var på väg till Kungsör från Stockholm med en
last av ”3 half tunnor smör”. Vid en kabeldragning 1954 hittades ett gammalt
vrak på platsen som senare visade sig vara från 1600-talet. Troligen var det
just ”Jacob Hans Enkias skuta” som hittats. På 1980-talet bärgades delvis vraket
varpå en arkeologisk undersökning gjordes. Fartygets ursprungliga längd anses
varit ca 19 meter. Efter undersökningen i Stockholm transporterades resterna till
Lockmora Friluftsgård i Kungsör.
Kungsörs ”Vasa” ligger idag bortglömd och illa behandlad i en lada. Vrakdelar
som borde vara till allmän beskådan för att berätta vårt maritima arv. I arkeologins namn förstörs denna maritima skatt på grund av byråkrati och politisk
ovilja. All heder till Kungsörs hembygdsförening som förgäves stångat huvudet i
väggen i åratal med att få till en utställning.
4. Möjligt 1700-tals vrak vid norra stenhällen på ön Rödko. På botten har ett
parti märkliga tegelstenar påträffats som ser ut att vara en ”fartygsbyssa”. Några
andra vrakdelar har ännu inte påträffats.
5. Ett vrak väster om Skillingeudd som ibland benämns ”Robin-vraket”. Ett
klinkbyggt segelfartyg från senare delen av 1700-talet. Flera delar är upptagna
av sommarstugeägare. Vrakdel från ”Robin-vraket” spolades iland i början på
2000-talet. Vrakdelen är en bottenstock med trädymlingar och
med spår efter brand.
6. Ett vrak öster om Skillingeudd. Sprida trärester från en segelskuta. Undersökta
delar gör gällande att det kan röra sig om ett vrak från slutet av 1600-talet eller
början av 1700-talet.

7. Ett okänt vrak som påträffades 2007 vid bottenundersökningar. Ett mindre
vrak på cirka 6 meter. Ligger i farleden utanför Gliparna. Skrovhel utan överbyggnad.
8. Ett vrak med tegellast på södra delen av Arlö och norr om Sanduddens fyr
i galten. Resterna ligger på ca 1.5-2 meters djup och är spridda över ett större
område. Pråmen ”Fix” sjönk i december 1902 i Galten med 20000 murtegel
från Köpings tegelbruk. Den förlista pråmen tillhörde D.J Berggrens Bogser &
Transport AB. Här bärgade dykare tegel under april 1903. Det är högst troligt
att resterna på botten härstammar från pråmen ”Fix”

9. Vraket efter den gamla 3-mastskonaren ”Elise”. Byggd 1889 i Thurö (J Ph
Jörgensen) av ek på kravell för ett rederi i Svendborg. Mått 29.27 x 7.01 x
3.20 m. ”Elsie” brändes ned till vattenlinjen 1972, vid sin förtöjningsplats.
10. ”Slupen Anna” ligger som vrak nära land till vänster om farleden innan
man passerar Kvicksundsbron. Fartyget byggdes i Arboga 1852 av ek och
furu på kravell. Den 27 maj 1889 avseglar Anna från Strömsholms våg,
”lastad för aktiebolaget Spräckla gruvor med 1290 decitons sekunda kärrgrufvejernmalm” för Söderfors bruk. I hård motvind kunde skeppet inte gå
igenom sundet vid Kvicksund utan tvingades ankra upp till tisdag morgon
då omkring 3 på förmiddagen en starl nordvästlig vind blåste upp. Skepparen försökte komma ur den starka strömmen men fartyget stötte på en så
kallad dykdalb med styrbords sida. Fartyget sprang läck och sjönk med last
och allt. Även en låda med en summa pengar, som tillhörde befälhavaren,
gick förlorad. Efter misslyckade bärgningsförsök sjönk
Anna på den plats hon ligger än i dag, nära Kvicksundsbron. Vraket är
förmodligen det bäst bevarade i Galten och visst kittlar det att skepparens
penningskatt ligger kvar inne i skrovet.
11. Vraket efter en 17 meter lång pråm som ligger vid Borgåsund. Troligen
från slutet av 1800-talet.
Artikel: Per Nilstad
Källa: Mats Karlsson

Planerade isdyk
Isdyk är planderade enligt följande datum: 22/2 och 15/3
Anmäll dig till David Karp.
karp@comhem.se
0703568500

Klubbresa med Nautic till Väjern 140829-31

Jag kommer inte ihåg vilken gång i ordningen jag besöker
Örebros klubbstuga i Väjern, men det är första gången sen jag
flyttade till västkusten som jag nu besöker denna dykaridyll och
det blir alltid lika trevligt.
Klubbstugan som ligger
mitt i hamnen är utrustad
med kompressor, ett stort
utrymme för dykutrustningen, bastu, kök för självhushåll och övernattningsmöjligheter. Det går alltså att
fördriva tiden på ett behagligt sätt.
Stugan är också utrustad
med ett antal hustomtar,
denna gång: Per, Carina,
Peder och Isabell.

Då jag kom fram lite före det övriga
dykargänget köpte jag grillade
revben och satt mig i hamnen och
åt upp min middag i avvaktan på
första dyket.
I hamnen ligger de 2 båtarna vi
använde under dykutfärderna. Det
går också bra att dyka här, vilket
några gjorde.

För min del blev det totalt 5 dyk genomfört. Jag besökte dykplatserna Leskär(2
ggr), Brimskär, Vämlingen och Södra Buskär. Vädret var omväxlande, oftast mycket bra men ibland ruggade det till sig lite. Det gick dock alltid att genomföra bra
och säkra dyk vilket var det viktigaste.

Nuförtiden släpar jag runt på en stillbildskamera när jag dyker. Resultatet blir väl
inte alltid det bästa men bilderna blir som en loggbok, och jag kan senare rekapitulera vad jag upplevt.

Samtliga bilder från dykningen kan ses på http://www.dykarna.nu/dykare/20142.html. Klicka på fotoalbum och välj önskat dyk. Varje album är ett dyk
märkt med dykdatum och dykplats.

Och till sist, vad vore en dykresa utan dykfynd. Dessa fantastiska objekt har med stor
entusiasm samlats ihop under dykhelgen.
Har de inte flyttats på så finns de ännu kvar
för beskådande av intresserade.

Tack alla dykare och hustomtar för en
trevlig helg. 		
Johan Arnell

Kallelse till möten!
•Verksamhetsplanering den 24/1 2015 kl 10:00
•Årmöte den16/2 2015 kl 18:30
Platser för mötena annonseras senare via mail, hemsida och på facebook.

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
någon annan. Skriv till Redaktörn på mickep@anglers.se eller ring 0725 72
23 33. Eller använd anslagstavlan på webben: www.esdk-nautic.se Annonserna ligger i ett nummer och plockas sen bort om ni inte meddelar att
den ska vara kvar.

Klubbnotiser m.m
Träningskort

För att komma in genom grinden i badhuset, ska alla medlemmar använda sitt träningskort. Träningskortet är ett vitt plastkort med en streckkod, ditt
namn och ett kortnummer. Kortet används enbart på Nautic´s tid på söndagskvällar och ska användas vid inpassering. Alla medlemmar ska ha ett
kort. Har du inte fått ditt kort finns det i badhuset, fråga Nautic´s funktionär
som står i dörren. Om det finns medlemmar som inte har kort (kolla med
Nautic´s ledare i badhuset) eller om kortet inte fungerar, kontakta per.
nilstad@hotmail.com för att få ett fungerande kort.

Tider i Vattenpalatset
Som Nauticmedlem har du tillgång till Vattenpalatset söndagar under
säsong.
Kvällstid 17.30-21.00. Insläpp 17.15-17.30.
Banfördelning
Firdyk 17:30-19:00
Sportdyk 19:00-21.00
UV-rugby 19.00
Motionärer får alltid plats då vi inte använder linor.

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

Är din dykloggbok full?
Kontakta David Karp för köp av ny bok.
Vänta inte, köp nu 60 kr/st
0703-56 85 00

Fridykning
Fridyk har avslutning i Kokpunkten den 14 dec och vi startar upp den 11 Jan
med samma tid som vanligt.
Sen vill jag tacka alla som hjälpte till på synskade helgen. Det var en rolig helg
med många glada som prövade både sport dyk och fridyk.

			
Niclas Carlsson, 0737- 56 14 18		

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 2014
Utrustning 					
Per dygn
Per vecka
Paket med flaska 8-10 liter 300 bar,
Stabjacka, regulator, Octopus och konsol
100 kr		
500 kr
Tub 8-10 liter 300 bar 				
40 kr 		
200 kr
Stabjacka, Poseidon 				
40 kr 		
200 kr
Regulator Poseidon cyklon 			
40 kr 		
200 kr
Viktbälte med bly 				
10 kr 		
50 kr
Militärtält för 12 personer 			
50 kr
200 kr
GPS 						Gratis 		 Gratis
Bokning av utrustning görs hos materialförvaltaren David Karp
på telefon 0703-56 85 00.

Provtryck av flaskor
Det går att lämna flaskor till, Haninge Brandredskap, i Eskilstuna så tar dom med
flaskorna till Stockholm och trycker där.
www.haningebrandredskap.se 016-12 76 20

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

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.
Annars kan 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

Glöm inte Hemmavinsten.
Allt kring Hemmavinsten är enkelt. Både för dig som lottköpare och för Nautic
som säljer lotten. För 100 kr/lott genomförs 2 dragningar i månaden. Du stödjer Nautic och du har chansen att vinna ca 12-14 000 kr vid varje dragning.
Ladda ner din blankett för lotten på www.esdk-nautic.se
Läs mer om Hemmavinsten på www.eskilstuna.hemmavinsten.se

