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Ordförande har ordet
Nu börjar sommaren gå mot sitt slut. Den har nog inte varit som vi
all förväntade oss, varm och soligt, utan mer som en vanlig svensk
sommar med mycket moln och låga temperaturer. In i det sista så
trodde jag att värmen skulle komma i augusti, men det verkar den
inte göra.
Snart börjar en ny säsong i badhuset där våra ungdomar kommer
att träna fridyk och fensim. På söndagsmorgnarna är det lek för
dom minsta barnen. De som vill kan prova att fridyka. Det finns
gott om plats för dom som vill simma ett par längder i stora
bassängen och sen ta det lugnt i bubbelpoolen.
Vi hoppas nu att vi får varmt och soligt väder den 25 augusti när vi
ska ha vår Nautic-dag vid Magsjön till vilken jag hälsar er hjärtligt
välkomna! Glöm inte att anmäla er till undertecknad!

M.v.h
Michael Wallbom
Tele 021 - 408723
micke.w@glocalnet.net
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Plasklappen 2007
Hej, nu har du i din hand tredje numret av Plasklappen 2007, missa inte årets f,
DykLeif och anmäl intresse för Malta om du vill utomlands och dyka i höst.
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 december 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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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 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
Inställda badhustider
Hoppe Cup
3 - 4 november
OBS! bassängen brukar vara bokad fram till 19.00.
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Luftfyllning i klubblokalen
Nu är dyksäsongen här och luftfyllarlistan ser ut enligt nedan.

Vecka
23
24
25
26
27
28
29

Datum
16 aug
23 aug
30 aug
6 sept
13 sept
20 sept
27 sept

Luftfyllare
Johan Arnell
Anita Mattila
Anders Karlsson
Niklas Nystrand
Lars Wennholm
Michael Cedborger
Anders Bromander

Telefon
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.

Även sjöfartsverket tänker på oss dykare
Här är några länkar för oss dykare:
http://www.sjofartsverket.se/upload/775/hav,%20frihet,%20upplevelser.pd
f
http://www.sjofartsverket.se/upload/775/säkerhetskort%20vid%20dykning.
pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/775/Dykutredning.pdf
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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:¤ Manometerhållare Mares Mission ny
50 :¤ Dykkniv, 2 st Beaver Eclipse
140 :- st
¤ Regulatorväska, IQ-fisk
150:Inge Pettersson
070-9481941, 073-042 22 16
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Distriktet

Hej dykaspiranter till

- kurs
Det verkar som om de lyckas skaka igång en kurs i alla fall.
Ett riktigt preliminärt program lyder ungefär enligt följande.
Det är hela lördagar (morgon till kväll) och därför ganska tunga pass, därför är
planeringen lagt att endast varannan lördag planeras till kursen.
Vill poängtera att schema och datum inte är fastställda och
Priset är inte fastställt än.
Kursen kommer antagligen att hamna på ca 6-8 kursdeltagare.
Återigen detta är förhandsinformation för er egen planering.
Lite mer info på:
http://www.ssdf.se/t2.aspx?p=342766
Hälsningar Per Nilstad
Styrelsemedlem SöSDF

Sjöjungfruträffen den 8 september.
Mer info på
http://kthdk.for.ths.kth.se/sjojungfru/2007/
Marinbiologikurs, Artkännedom steg 1 enligt SSDF, 24 - 26 augusti.
Väjern är bokad.
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Klubbaktiviteter
DykLeif
Det har blivit tradition att klubben den första
helgen i oktober anordnar en dykresa till
Dyk-Leif i Hamburgsund. Platsantalet är
begränsat, så anmäl dig redan nu till årets
"Hummer-dyk" den 5-7 oktober.
Priset för fyra dyk två övernattningar, två
frukostar, två luncher och en middag samt
fri luft är 1 465 kronor. För hummer till
middag på lördagen tillkommer 250 kronor.
Dykningen sker i första hand kring
Väderöarna, Sveriges Maldivierna.
Du anmäler dig genom att sätta in 750 kronor på klubbens konto 995 03-5
senast den 27 augusti. Märk insättningen "Hamburgsund 2007".
Om du vill ha ytterligare information så kan du gärna besöka www.dykleif.nu eller kontakta mig.
Anders Hagander
anders.hagander@eskilstuna.se
Hemtele: 016 14 79 35
Mobil: 070 644 29 67
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- kurs
2 Stjärnig kursstart 3 september
Kurslängd ca 2 månader.
1200:-

Anmälan till: Pasi Mattila 070-244 82 94
Fridyk och motionssim börjar säsongen 26/8
gamla och nya medlemmar är välkomna
tider som vanligt 8-10 och 1730-21 på söndagar
mvh/Peter
Malta i höst Ev. vecka 41 eller senare, några har anmält intresse så det finns
chans att det blir av, anmäl er intresse till Agne Larsson, se artikel om Malta i
Plaskis 1 2007.
Agne 016-149152 eller 073-964 62 77

Missa inte Årets 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.

Ingen luftfyllarkurs planerad under hösten
"Ingen luftfyllarkurs är planerad förrän våren 2008.
Men om det uppstår behov från några, kan vi köra en kurs vid tillfälle.
Intresseanmälan till: nilstad@hotmail.com"
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Reportage

Vi hälsar våra nya medlemmar från
klubben.

- kurs i våras välkomna i

STÅENDE RADEN
Johan Lindqvist, Qarin Bånkestad, Ari Alkula, Emil Auer, Martin Sandberg,
Nicklas Bladh, Jenny Magnusson, Lisa Arodin
FRÄMRE RADEN
Mikael Vottonen, Niki Tudzarovski, Aleksandar Tudzarovski
EJ MED PÅ BILD
Elin Nährström, Gustaf Omberg
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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 Inge Pettersson

När började du dyka?
Jag började 2001med en kurs på EDC och gick efter det kurser i bl.a, Lysekil,
Jönköping, Örebro och på Malta.
Varför började du dyka?
Efter några veckors semester på Mölle så tyckte jag det var rätt trist att bara ligga
på stranden och ville kunna aktivera mig med något. Jag hade även en skada
som gjorde att jag inte kunde fysträna längre och ville börja med en lugnare sport.
Tyckte också att det var kul att kunna överraska min tjej som redan hade cert så
jag tog det i smyg, men det höll på att sluta illa, hon trodde att jag var ute och
vänstra och undrade om det var någon idé att vi fortsatte eftersom jag var hos
någon annan varje kväll. I själva verket låg jag i badhuset och tränade mask
tömning. Lite vattenintresse hade jag sen innan eftersom jag tränade livräddning
ett tag.
Är det lika kul som du trodde?
Nej, både roligare och mysigare, det är tyst och lugnt. Sen gillar jag allt runt
omkring, kamratskapet och jargongen i gänget, skruva och klämma på grejorna.
Sen håller jag på med teknisk dykning, vi gör många gruvdyk som är en
utmaning, det är avslappnande och skönt men man måste ändå planera och
tänka.
Varför bytte du till Nautic?
Jag tycker det är trevligare att vara med i en ideell förening och förstår inte varför
man ska betala till en Divemaster för att åka och dyka på ett ställe där man hittar
bättre själv och har varit på 100 ggr.
Har du hunnit med många dyk?
Jag har straxt över 400 loggade dyk och en del ologgade kursdyk och liknande.
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Vilket är ditt bästa respektive värsta dyk?
Känslan när vi bröt ytan
efter 1:a dyket i
Skogsbrottet var enorm. Det
var en otrolig sikt i gruvan
och vi förstod att det fanns
massor att hitta och det
stämmer, vi har bara
utforskat en liten fjutt av det
som finns.
Jag har nog haft tur och inte
råkat ut för något, det värsta
är nog när jag fick en
”siltout”, jag tuppade av
under några sekunder i vraket Marianne på 30 meters djup, då var jag glad att jag
hade reggen kvar i munnen när jag vaknade till.
Om du fick välja tre saker oavsett kostnad vad skulle du köpa eller göra då?
Jag skulle köpa en rebreather, en ny dykbil en Hummer H1 vore fint och sen
skulle jag kunna tänka mig att bygga ett dykhus på Malta och bosätta mig där.
Några goda råd till nybörjare?
Ja, alla säger att man ska dyka försiktigt men jag säger tvärtom. Tänj lite på din
förmåga och ta utmaningar om du vill utvecklas, men alltid under ansvar förstås.
Och om du ska hjälpa en panikslagen dykare så närma dig alltid bakifrån annars
kan du dö själv (om du inte är så stor så du kan nocka dykaren) :O)
Vem vill du lämna stafettpinnen till?
Lasse Wennholm
Varför till Lasse Wennholm?
Jag är nyfiken på hur han ser på dykning och om han dykt mycket, han gick ju
kursen förra året.
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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
Malta i höst om intresse finns
Familjedag 25 augusti
DykLeif 5-7 oktober

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

Plasklappen utkommer 4 ggr/år Mars/maj/aug/dec
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Plasklappen trycks på Sevicegruppen

