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Plasklappen trycks på Sevicegruppen

Ordförande har ordet
Hösten kom snabbt när väl sommaren bestämt sig att släppa taget.
Vi går mot en vinter igen och det innebär nya möjligheter för alla som
tycker om snö och is oavsett om det är på land eller under
vattenytan.
Sektionerna för fridyk och fensim har nästan kört en hel termin nu och
snart kommer också sportdykarna göra sitt inträde i Vattenpalatset
med nya kursare för 1* sportdykare. Denna kurs planeras att dra igång
som vanligt under de första veckorna i januari.
Jag vill ta tillfället och påminna alla att åka ner och utnyttja våra badhustider.
Vi har en unik chans att åka ner och simma lite oavsett om det är för
motion eller för att träna upp vattenvanan .
Vår verksamhet har gått bra ekonomiskt i år. Det verkar som om vi ganska
snabbt rättat oss efter de nya ekonomiska förutsättningarna när vi beslutade
att inte längre delta i bingo-verksamheten.
Med detta nummer kommer också inbetalningskort för medlemskap för
år 2007. På följebrevet står de avgifter, tider samt kategorier som gäller.
De som önskar ADT (apparatdykartillägg) skall förstås betala detta som
vanligt.
Håll även utkik efter datum för årsmötet och för verksamhetsplaneringen för det
kommande året.

Vi ses och hörs
Ha det gott
Anders

016-2005147
016-160616
0733-37 52 01 Mobil
anders.olsson@peab.se
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Plasklappen 2006
Hej, nu har du i din hand sista numret av Plasklappen för 2006, med bl.a.
reportage om Skogsbrottet och Röda havet. Det är nu lågsäsong för de flesta
dykarna,, undantaget de som gillar regn och rusk och att få såga upp en vak då
och då. Fortsätt skicka in era bidrag 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
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Klubbnotiser
Årsmöte 2007
Nautic´s årsmöte kommer att ske den 27/2 klockan 18.00 i Munktellarenan.
Till årsmötet är alla medlemmar hjärtligt välkomna.
Anders Olsson

Anslagstavlan på hemsidan
Nu har våran webbmaster bytt till en ny anslagstavla.
Alla medlemmar kan här göra sin röst hörd.
Kolla vad andra skriver, http://www.esdk-nautic.se

Intresseförfrågan Nitoxfyllning i Nautic.
Ett antal medlemmar har under hösten utbildat sig till nitroxdykare. Många har
också nitroxcertifikat sedan tidigare. Vi tittar på möjligheten att kunna fylla nitrox i
klubblokalen. För att finansiera en ombyggnad av kompressorn kan vi t.ex. ta ut
en engångsavgift ”inträdesavgift” för dom som vill fylla nitrox, eller högre årligt
ADT (aparatdykartillägg) för nitrox.
Lite andra kostander tillkommer också klubben så som fyllnadsvippor,
O2analysator,..
För att täcka kostnaden för hyra av syrgasflaskor betalar man en avgift/liter
syrgas man fyller (självkostnadspris).
För att detta ska vara möjligt att genomföra detta i Nautics regi krävs att ett antal
medlemmar är intresserade.
Har du intresse av att fylla nitrox i klubblokalen, skicka ett mail eller kontakta
Micke, michael@cedborger.se, 070-545 46 69. Idéer och förslag hur detta kan
gå till mottages tacksamt.
Detta gäller självklart även ni som inte har nitroxcert. idag, men är intresserade av
att utbilda er.
Just själva fyllningen får endast ske av en utbildad "blender", men sådana kurser
finns också att gå.
Denna förfrågan kommer att avgöra om vi ska jobba vidare med denna

fråga, så det är viktigt att alla intresserade svarar.
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Har du Halcyon vinge????
Viktigt: Halcyon återkallar en upplaga av sin 40ponds- vinge.
Mer info på: http://www.halcyon.net/recall/

Nitrox kurs har genomförts
För Kännedom:
7 st medlemar i Nautic deltog i Nitrox-kursen som
distriktet SöSDF, genomförde. Stort tack till
Håkan Karlsson

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 maillista 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
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Luftfyllning i klubblokalen
Under vintersäsongen finns ingen luftfyllarlista utan alla som gått
kompressorkursen och är godkända luftfyllare fyller själva sin flaska.
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.

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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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
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
ESS Sprint
v.8
Vårsimiaden v.16
Hoppe Cup v.44

24 - 25 februari
21 - 22 april
3 - 4 november

OBS! bassängen brukar vara bokad fram till 19.00.
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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
Klubben säljer
Torrdräkt Poseidon Unisuit storlek 6
Mycket bra skick, enbart 10 dyk gjorda.
Pris 1800:- (kanon-pris)
Kontakta materialansvarig för frågor eller
provning.
Lennart K. 0703 - 625 135
Per Nilstad säljer APEKS-dykväska i nyskick, använd 1 gång.
Pris 900:- (halva nypriset)
Först till kvarn,...
Per Nilstad 070 - 5522 455
Helena säljer
Semidry 5mm med huva, storlek XL, bra skick! 400 kr.
helenatsiamanis@hotmail.com
070-211 65 86
Helenas kompis säljer följande för 2500 kr:
2 st västar Seaquest medium och large
En tub 200 bar, måste provtryckas läcker lite
Regulator med dykdator, ej nitrox, batteri måste bytas
Bra dykryggsäck till utrustningen
(Ev fenor, tecnisub)
Våtdräkt Semidry 7 mm, med huva str XL/XXL 550 KR
Helena
Maila eller ring mig på 070-2116586
Anders Bromander säljer ett Dubbelpaket till salu
Paketet är ett 2x4x300. Priset är 1000 kr.
Anders Bromander
073 - 355 55 35
anders.bromander@funovaeonomi.se
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Peter Frid säljer en skaldräkt st M/L? 1000:En neopren torris ful 800:- storlek 5
En 200/12 regg och väst 3000:Juster 100:Peter Frid
070-7491022
Inge Pettersson säljer WATERPROOF ANTARCTIC 2000 LIMITED ZOR
EDITION -03
Mens Large med hängslen dräktsäck och dräktslang,
skostorlek 42-43.
ny halls och handledstätningar -05
kedjan i fint skick, ny Waterproof huva medföljer och Nordic Diver 100 underställ
XL.
Pris: 2900:Inge Pettersson
016-141516
0709- 48 19 41

Klubbaktiviteter
Kvällsgruppen i fensim
LUCIADYK TJUGOHUNDRASEX
Nu är det dags igen!
Söndagen den 10 december är dagen för årets Luciadyk.
Vi träffas 10.00 vid gamla konstmuseet och går i vattnet 10.30.
Det kommer bli undervattensaktivitet med finfina priser.
Klubben bjuder traditionsenligt på glögg & pepparkakor.
Välkommna ner!
David dykkommitten
Isdyk
Dykkommittén arrangerar isdyk söndagarna 11 februari och 11 mars. Tid och
plats meddelas senare.
Utbildningskrav: Minst CMAS ** eller likvärdigt (enligt
Dykpraxis). Kontaktperson är Anders Hagander tnr 016-14 79 35.
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1*-kurs
Måndag den 15:e januari kl. 19.00 i Munktellarenan är det informationsträff för
vårens 1*-kurs.
Fensim
Tiden går så vansinnigt fort när man har kul! Redan börjar höstterminen gå mot
sitt slut. Vi har bara fyra träningstillfällen kvar före jul. Den 19 december avslutar
vi på vanlig träningstid. Sedan drar vi igång igen den 14 januari på vanlig tid.
Uffe Lindstrand och Peter Dädeby
Fridyk
hösten aktiviteter avslutas den 17/12 och börjar igen den 14/1 2007
/peter
NORGE 2007
Sommaren 2007 är det åter dags att dyka och fiska i Norge. Efter ett års uppehåll
arrangerar dykkommittén traditionsenligt en resa till vårt västra broderland. Som
vanligt är det vecka 28 som gäller (7-14 juli).
På begäran återvänder vi till Strömsholmen, enligt tidningen Dyk ett av de allra
bästa norska dykcentren. Dykningen är enligt deras och andras uppfattning i
världsklass!
Priset är 2 300 nkr per person (dykare), då ingår sängplats, fri disposition av en
båt med plats för 10 alternativt 14 dykare samt fri luft. Kostnader för bensin
tillkommer.
Strömsholmen lämpar sig för hela familjen. Priset för den som inte dyker är 1 365
nkr.
I första hand disponerar vi Antonstua och Hansstua, med sammanlagt 17
sovplatser. Det finns kök, toa, dusch och TV i båda husen. Tvättstuga med
tvättmaskin och torktumlare finns att tillgå utan kostnad. Till närmaste matbutik är
det 800 – 1000 meter.
Klubbens dykresor till Norge är en totalupplevelse. Fantastisk dykning, otrolig
natur även på land, god fiskelycka och härlig kamratskap. Många återkommer år
efter år, så har du inte varit med förr är det hög tid.
Det ställs några krav också. För dykare gäller att du ska ha tvåstjärnig utbildning
eller sådan erfarenhet att dykkommittén godkänner dig ändå. Dessutom ska du
ha hyfsad fysik och kondition. Bland annat ska du klara att häva dig upp i båten,
då den saknar stege.
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För alla vuxna gäller att man ska ingå i matlag och på annat sätt dela på
kringservice.
När du nu har bestämt dig att följa med betalar du in anmälningsavgiften 1 200
skr på klubbens konto 995 03-5. Ange Norge 2007 på inbetalningen. Sista
inbetalningsdag är den 31 januari. Resterande belopp betalas i samband med
utcheckning från Strömsholmen. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn
gäller.
Gå in på www.stromsholmen.no om du vill du veta mer om Strömsholmens
dykcenter. Har du frågor om resan så kontakta Anders Hagander, tnr 14 79 35; epost: anders.hagander@eskilstuna.se

Reportage
Förlåt Lelle jag glömde den här artikeln i förra numret/Ingela

Sommarsäsongen 2006
Det känns lite konstigt att sitta här och skriva sommarsäsongen den 8:e augusti,
precis som om den vore över när vi fortfarande har högsommar och jag minns ej
när jag hade långbrallor på mig sist. Men det har varit en bra dykaktivitet hela
perioden. Mycket tack vare att flera av dem som gick vårkursen har fortsatt dyka
efter kursen och även hängt med när Ynnfarna dragit och dykt vilket de ofta gör.
Vi kan väl påstå att sommaren började med Vättern 1:a maj även om det inte
kändes så. Det var småregnigt och det blåste så pass att dagsutfärden med
Rebell i Oxelösund blev inställd. Så vi ändrade till Hästholmen som låg i lä för
rådande vind. Det blev som vanligt två bra dyk men kallt så det efter ca: 20
minuter gjorde ont i händerna.
Det har även dykts i de flesta brott och gruvor som ligger i närheten. De flesta har
har varit dyk med god sikt pga av den långa torkan och det är ju alltid spännande
att titta in i gångar. Flera av brotten har ju ofta fisk och kräftor att titta på också.
När det sen var dags för Rebelldyken i juli var vädret perfekt. Vi blev maxantal
dvs 12 st båda dagarna och på kvällen blev de grillning och bastubad.
Personligen tycker jag att det var tre bra dyk (två på Gustav Vasa och ett på Betty
af Brantevik) det fjärde dyket på Torsten vart lite trångt och grumligt för så många
dykare. Vi kan även bli bättre på att simma så kallat grodsim. Det gör att vi inte
grumlar så mycket och låta bli att ta i allting vilket också grumlar till och nöter på
de gamla vraken.
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I juli var även Micke Petterson och jag och dök vid Trubaduren. Det var första
gången för mig och jag blev jättenöjd och vi följde upp med helt okey dyk vid
Klåveskär.
Den 4:e till den 5:e augusti hade Per nilstad och jag det jättetrevligt i Östra
Silvberg. Det är en gammal silvergruva med en massa stora och små tunnlar. På
vissa ställen är det så trångt att det inte kan ha varit tal om något annat än otäckt
barnarbete. På kvällen grillade vi och lyssnade till Pers 220 volts anläggning till
långt in på natten. Det är väl bara Per som kan släpa med sig en 220v
omvandlare till ett sånt här ställe. En skarp kontrast till det gamla gruvområdet.
Det blev två bra dyk och Per hann även med ett par så kallade installationer.
Det här blev kanske en tråkig uppräkning av dyk men jag har ändå hoppat över
en hel del. Jag hoppas att flera andra fyller ut luckorna här i Plasklappen.
Vid tangentbordet Lennart Karlsson. Vi ses

Röda havet
19 glada dykare åkte en kall torsdagsnatt iväg till
sommarvärmen i Egypten med siktet inställt på
hajar, muränor och annat spännande i Röda havet.
Väl framme vid Serenity, vårt hem för en vecka
gjorde vi oss hemmastadda i våra hytter, packade
upp dykprylarna och fick snabb genomgång av
dykplanen de närmaste dagarna. Första natten sov
vi i hamn för att tidigt morgonen därpå bli väckta för
ett första avvägningsdyk på Marsa Mubarak.
Vid första dyket överraskades jag som aldrig dykt i röda havet av den enorma
sikten, minst 30 m klart vatten åt alla håll, första dyket bjöd även på
nakensnäckor, papegojfisk, kanonfina koraller och Napoleonfisk i ett 28 grader
varmt vatten. Redan på dyk nummer två fick vi se det som jag både hade fasat
för och hoppats på HAJ, vi var vid
Elphinstone ett skeppsformat rev (se bilden
intill) som stupar ca 80m ner i havet på alla
kanter och såg whitetip reafchark. Härifrån
åkte vi vidare ner mot Sudan gränsen till S:t
Johns naturskyddsområde.
På de 20 (jag gjorde 18) dyk vi maximalt
hann göra den här veckan fick vi se det
mesta av det vi hade hoppats på, hajar,
muränor, rockor, nakensnäckor och
Elphinstone
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miljontals med småfisk och koraller i alla möjliga färger och former och sist men
absolut inte minst jättesköldpaddor, de största sköldpaddorna var ungefär 1.40
långa och kanske 80cm breda, döhäftigt. Delfiner såg vi från båten vid några
tillfällen.

Jättesköldpadda Foto: Micke Cedborger

St John´s Paradise

Det dyk jag tyckte var häftigast var ändå det jag gjorde tillsammans med Lelle vid
revet St John´s Paradise, det revet var fullt av grottor och gångar som bildade en
labyrint där simmade vi lyckligt vilse i en timme och kunde stannat minst dubbelt
så länge om lufttillgången tillåtit det. Förutom fantastiska dyk var det en suverän
semester på en jättefin båt med bra besättning, fantastiskt kock (ingen blev sjuk),
kanonväder och två kanonguider Jim och Uta, Jim hade suveräna briefing med
teckningar på revet som han tecknade ur minnet inför varje dyk. Mellan
ringningarna i mat och dykklockan hann vi med att sola, bada och umgås.

Serenity, nja i alla fall systerfartyget
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Expedition Skogsbrottet
Vilka hemligheter gömmer sig i Skogsbrottet och lockar våra dykare?
Skogsbrottet är ett gammalt
dagbrott från någon gång i mitten
av 1600-talet där man periodvis
bröt malm fram till 1977.
Några av våra tech-dykare med
fascination för grottor och gångar
har startat projekt kartläggning av
gångarna (orterna) i Skogsbrottt.
Brottet ligger väl skyddat i skogen
någonstans i Sörmland.
Inge & Agne

På ytan syns en vattenspegel på ca 400 m2 men under ytan försvinner ett flertal
orter 100-tals m bort under marken och till ett djup av 82m.. Den första
upplevelsen är att vattnet är svart kallt och klart, sikten är lika lång som lampan
orkar lysa upp, men de mörka väggarna äter upp ljuset bra. Den skog som växte i
brottet innan det vattenfylldes står kvar och tallarna har barren kvar, med silten
som täcker barren ser det nästan ut som om de är snötäckta. Att kryssa runt
bland träden är en speciell upplevelse och faran är stor att hamna vilse.
Överhuvudtaget måste man vara uppmärksam på att inte förirra sig in i en ort, det
är så mörkt i vattnet så orterna inte syns, det enda ljus man har är ett grönt sken
när man tittar upp mot ytan och den från lamporna.
För att kunna utforska gångarna krävs en extrem försikthghet och säkerhet samt
dubbel utrustning och andra gasblandningar än vanlig luft
Varför grottdykning?
Samtidigt som det är tekniskt och kräver en
stor koncentration är det en otrolig
frihetskänsla att känna lugnet, mörkret och
tystnaden. Det är samtidigt spännande att
utforska ställen dit ingen annan når och ingen
annan har varit. Vi vet aldrig vad vi kommer
att hitta, i Skogsbrottet finns bl.a. hängbroar
och järnvägsräls med vagnar, allt står kvar
som man lämnade det för 29 år sedan.
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Vad är målet med er expedition?
Målet är att utforska så många
orter som möjligt, ibland hittar vi
en ny ort då är det jättespännande
att försöka lokalisera den efter
gamla bilder och börja utforska
den. Vi vill sätta så mycket fast
lina som möjligt, och ta oss vidare
i gruvsystemet vilket inte alltid går
pga gasförråd, decotid och kyla
som kan bli riktigt jobbig. Vi vill
gärna nå till ett speciellt schakt,
men vi vet inte om vi lyckas ta oss
dit den här vägen, det kan vara för
långt för att klara av med vår
utrustning. Hittills har vi utforskat
ca 25% av brottet.

Hur går det till?
Vi, Inge, Agne och Jörgen träffas alltid ett par dagar innan för att planera och gå
igenom dyket. För att inte missa något har vi en missionlista med alla procedurer
vi ska tänka på, vi planerar bl.a. djup, bottentider, gasblandningar m.m. för det
planerade dyket. Beroende av hur djupt vi ska gå ökar vi mängden Helium och
minskar mängden syre.
De är också väldigt noga att all utrustning är i topptrim. Även om man dyker i
team på 2-3 personer och hjälper varandra om det behövs, betraktas man som
solodykare när man tech-dyker vilket innebär att man ska klara sig själv om det
skulle hända något, därför har vi dubbelt av allt som lampor, knivar, masker,
skrivskiva, flaskor, första- och andra-steg, datorer osv. totalt sätter vi på oss ca 80
kilo utrustning när vi gör dessa dyk, man känner sig som Barba Pappa på land
men det är OK i vattnet. Teamet ska hålla ihop, om någon tappas bort kan man
inte som vid ”vanliga” dyk söka en minut och sen göra en direktuppstigning. För
även om vi inte är i en ort eller grotta kan man säga att vi alltid dyker med ett tak
eftersom vi måste göra decostopp.
För att inte simma vilse och veta vad som är ut och in i orter fäster vi linor på ett
speciellt sätt samt att vi sätter linpilar på linorna. Linpilarna fästs enligt
internationell standard, (det gäller att hålla tungan rätt i mun) så att alla vet utan
att ha varit där tidigare vad som är ut och in. Linpilarna och linorna fungerar också
om lampan slocknat, då följer man linan och känner på linpilarna åt vilket håll man
ska simma, då gäller det att aldrig släppa linan.
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Som hjälp vid nedstigning ligger en boj förankrad på 25m djup, på bojlinan ligger
vi också på deco. Gångarna som vi nu håller på att utforska ligger på 50 m, då får
vi en bottentid på ca 40 min. I 20 min simmar vi så långt vi hinner i en gång och
fäster linan och linpilar med jämna mellanrum, sen måste vi vända för att vara
tillbaks vid startpunktern för att påbörja uppstigning innan gasen är slut.
Uppstigningstiden efter ett sånt här dyk blir ca 27 min då gör vi tre
decompressionsstopp på vägen. Det första stoppet gör vi vid 32 m djup i 2 min
där andas vi bottengas, nästa stopp som är 3 min gör vi på 21 m där andas vi
50% nitrox och byter till O2 och går upp till 6 m där vi gör sista stoppet som är 18
min. Den extra tid som blir är den tid det tar att byta flaskor, öppna kranar och
utföra andra procedurer.
Dyktiden följer alltid tredjedelsregeln vilken innebär att när vi bryter ytan efter dyk
ska ha en tredjedel av bottengasen kvar i flaskan. Som ytterligare säkerhet ligger
alltid en backupp-dykare på 21 m djup för att kunna hjälpa till om det uppstått ett
problem och på 6m djup har vi extraflaskor ligger.
Vilka utbildningar krävs?
För att hantera den här typen dyk med djup på 50m på ett säkert sätt, behövs
förutom grundutbildningen i nivå med 2** stor dykvana man måste vara väldigt
säker på avvägningen som är A och O. Det behövs även en teknisk utbildning
med kunskaper om decompresionsprocedurer och gas (Trimix, som innehåller
Helium, O2, kväve och luft) blandningar. Vid de tekniska kurserna görs ett flertal
avancerade dyk till djup på över 40m

Maria & Jörgen
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Dykarporträttstafett
I varje nummer kommer en Nauticdykare att presenteras. Den
som blir intervjuad lämnar över stafettpinnen till nästa
intervjuoffer. Tjugofjärde dykare ut på listan är Lelle (Lennart
Karlsson)

Det är andra gången du är med i dykporträttstafetten, vad har hänt sen sist?
Innan jag svarar på frågan vill jag tacka syskonen Nystrand för berömmet, det var
kul att höra.
- Jag har hunnit med ett 100-tal dyk sen förra gånge jag var med i stafetten och
blivit en mer aktiv dykare de senaste åren.
Vad har du pysslat med i år?
Det har blivit många dyk i gruvor och dagbrott, vrakdyk i Oxelösund Dykkryssning
i Röda havet och en Nitroxkurs
Du bjuder ofta in till oplanerade dyk, får du några med dig?
Jo, det är alltid några som hänger med, men det är kul om fler hänger med och
upptäcker det roliga med våra närbelägna dyk i t.ex dagbrott, gruvor och Vättern
Om du fick välja tre saker oavsett kostnad vad skulle du köpa eller önska
då?
En dykkryssning på Malta med min son Anton, en dykbåt med bastu och en
superlampa
Har du några förslag på aktiviteter i kursen?
Jag önskar vi vore bättre på att ta initiativ till roliga kurser, som t.ex Nitroxkursen
som var nu i höst.
Vem vill du lämna stafettpinnen till?
Helena Andersson Tsiamanis
Varför till Helena?
En tjej som har börjat dyka aktivt med oss, kul med lite tjejer i klubben.

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 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
Luciadyk 10 dec
Fensim start 14 januari
Fridyk start 14 januari
1*-kurs 15 januari informationsträff
Isdyk söndagarna 11 februari och 11 mars.
Norge V28

Sudoku Hjärngympa

Lösning föregående nummer

20

