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Hej allihopa! 
 
Vi jobbar hårt på att få igång kompressorn, rampen är på 
plats, men innan vi kör igång så är det filter och oljebyte och 
vi räknar med att kunna leverera luft inom en väldigt snar 
framtid. 
 
På grund av att Jag, (Emil), missuppfattat SSDF så har vi 
alla betalat in för 2017 & 2018, SSDF har enbart tagit betalt 
för 2018, men 290 kr per person då det är deras nya höjda 
avgift. Detta innebär att alla som betalat in 2017 betalat in 
190 kr för mycket per person, vi i styrelsen har valt att efterskänka våra inbetalda pengar till 
kompressorn. Meddela oss om du önskar att vi återbetalar dessa 190 kr till dig, dock senast 
31/03/18.  
 
Rampen är som nämnts på plats, monterad och redo, priset blev något högre i slutändan, 
men då har vi också möjlighet till Nitrox. Bara installationen av rampen tog närmare 4 timmar 
och detta valde Ivan att inte ta betalt för, Ivan har också skänkt lådan till rampen samt 
monterat anslutningar för att i framtiden kunna leverera trimix, även detta kostnadsfritt.  
Det enda som vi faktiskt har betalat är för rampens olika delar, rör, manometrar med mera.  
 
“Jag vill dock påpeka, att detta är den absolut snyggaste och funktionsmässigt praktiska 
rampen jag sett sen jag klev in i dykbranschen för 17 år sedan. Kul att det ska hamna på 
"lilla Grötviks dykklubb" ” Marcus Gren 15/02/18 
 
Stödmedlemmar vill vi gärna ha, nära och kära, föräldrar och kusiner, kompisar och syskon, 
alla är välkomna 250 kr/år kostar det som stödmedlem. Givetvis önskar vi även fler 
fullvärdiga medlemmar, så har ni en dykbuddy som ännu inte gått med så är det dags nu. 
 
Inbetalning sker till BG# 5211-9401, ange personnummer som meddelande. 
 
Den 12/04 är det dags, då åker vi till tryckkammaren i Göteborg, anmäl dig senast 29/03 till 
info@grotviksdykklubb.se och först till kvarn gäller. Kontant betalning gäller på plats i 
Göteborg, 400kr/person. Mer information om tryckkammaren finns i facebookeventet.  
 
Torsdagsdyk kommer se lite annorlunda ut i år jämfört med tidigare: 
Vi planerar att åka iväg mer än tidigare för att säkra dyk. Vädret styr fortfarande, men vi 
försöker att genomföra dyk på väderoberoende platser, Örkelljunga stenbrott till exempel.  
Och det mest annorlunda är att det kommer heta DYK, torsdag eller söndag skall inte spela 
någon roll, målet är att dyka, så många som kan och har möjlighet.  
Vid pennan, Emil Ekeroth, sekreterare Grötviks Dykklubb.  
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